
BUDYNEK C16 Załącznik nr 11 - Tabela elementów rozliczeniowych

lp Nazwa zadania

A Zielona Dolina 2. Etap 2. Budynki 1-25
1 Stan zero
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 wykopy pod budynki ze złożeniem materiału pod późniejsze zasypki
1.1.2 wykopy z odwozem urobku
1.1.3 obsypanie z zagęszczeniem
1.2 Fundamenty
1.2.1 wymiana gruntu pod płytę fundamentową
1.2.1.1 wymiana gruntu pod płytę fundamentową - materiał Inwestora
1.2.2 podkład z chudego betonu  
1.2.2.1 podkład z chudego betonu - C8/10 gr. 10 cm
1.2.3 płyta denna
1.2.3.1 betonowanie płyty - beton C30/37 W8
1.2.3.2 ławy fundamentowe - beton C30/37
1.2.3.3 ściany studni schładzającej C30/37, gr. 15 cm
1.2.3.4 ściany fundamentowe C30/37 gr. 25 cm
1.2.3.5 technologia TBW dla płyty (folia PE, styropian w klinach)
1.2.3.6 zbrojenie płyty, ław i ścian fundamentowych
1.3 Konstrukcja stanu "0"
1.3.1 elementy żelbetowe stanu "0"
1.3.1.1 ściany C30/37 gr. 20 cm
1.3.1.2 zbrojenie ścian gr. 20 cm
1.3.1.3 ściany C30/37 gr. 18 cm
1.3.1.4 zbrojenie scian gr. 18 cm
1.3.1.5 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
1.3.1.6 zbrojenie ścian gr. 15 cm
1.3.1.7 słupy C30/37
1.3.1.8 zbrojenie słupów zewnętrznych
1.3.1.9 belki, napdroża C30/37
1.3.1.10 zbrojenie belek, nadproży
1.3.1.11 strop gr. 18 cm C30/37
1.3.1.12 zbrojenie stropu gr. 18 cm
1.3.1.13 strop gr. 20 cm C30/37
1.3.1.14 zbrojenie stropu gr. 20 cm
1.3.1.15 strop gr. 22 cm C30/37
1.3.1.16 zbrojenie stropu gr. 22 cm
1.3.1.17 strop gr. 30 cm C30/37
1.3.1.18 zbrojenie stropu gr. 30 cm
1.3.1.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C30/37
1.3.1.20 zbrojenie schodów
1.3.2 izolacje pionowe 
1.3.2.1 technologia TBW dla ścian zewnętrznych
1.3.3 izolacje pionowe obwodowe - cieplne
1.3.3.1 izolacja gr. 10 cm + klej
1.3.3.2 folia kubełkowa
1.3.3.3 hydroizolacja ścian i ław fundamentowych typu lekkiego
2 Stan surowy otwarty
2.1 Konstrukcja żelbetowa
2.1.1 konstrukcja żelbetowa parteru
2.1.1.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.1.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.1.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.1.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.1.5 belki C30/37
2.1.1.6 zbrojenie belek
2.1.1.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.1.8 zbrojenie słupów
2.1.1.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.1.10 zbrojenie scian gr. 16 cm
2.1.1.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.1.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.1.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
2.1.1.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.1.15 balustrady żelbetowe gr. 15 cm, C25/30
2.1.1.16 zbrojenie balustrad gr. 15 cm
2.1.1.17 balustrady żelbetowe gr. 12 cm, C25/30
2.1.1.18 zbrojenie balustrad gr. 12 cm
2.1.1.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C30/37
2.1.1.20 zbrojenie biegów i spoczników
2.1.1.21 zbrojenie comax
2.1.1.22 schody zewnetrzne, C25/30
2.1.1.23 zbrojenie śchodów zewnętrznych
2.1.1.24 dylatacja z wełny gr. 2 cm
2.1.1.25 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.1.26 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.2 konstrukcja żelbetowa 1 piętra
2.1.2.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.2.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.2.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.2.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.2.5 belki  C30/37
2.1.2.6 zbrojenie belek
2.1.2.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.2.8 zbrojenie słupów
2.1.2.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.2.10 zbrojenie ścian gr. 16 cm
2.1.2.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.2.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.2.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
2.1.2.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.2.15 balustrady żelbetowe gr. 15 cm, C25/30
2.1.2.16 zbrojenie balustrad gr. 15 cm
2.1.2.17 balustrady żelbetowe gr. 12 cm, C25/30
2.1.2.18 zbrojenie balustrad gr. 12 cm
2.1.2.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C25/30
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2.1.2.20 zbrojenie schodów i biegów
2.1.2.21 zbrojenie comax
2.1.2.22 dylatacja gr. 2 cm
2.1.2.23 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.2.24 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.3 konstrukcja żelbetowa 2 piętra
2.1.3.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.3.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.3.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.3.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.3.5 belki C30/37
2.1.3.6 zbrojenie belek
2.1.3.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.3.8 zbrojenie słupów
2.1.3.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.3.10 zbrojenie ścian gr. 16 cm
2.1.3.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.3.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.3.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm (balustrady balkonowe)
2.1.3.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.3.15 schody żelbetowe gr. 18 cm C25/30
2.1.3.16 zbrojenie schodów i biegów
2.1.3.17 zbrojenie comax
2.1.3.18 dylatacja z wełny gr. 2 cm
2.1.3.19 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.3.20 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.4 konstrukcja żelbetowa na dachu
2.1.4.1 nadszybie gr. 15 cm, C25/30
2.1.4.2 nadszybie gr. 20 cm, C25/30
2.1.4.3 zbrojenie nadszybia
2.1.4.4 belki, wieńce C25/30
2.1.4.5 zbrojenie belek, wieńcy
2.1.4.6 słupy, trzpienie C25/30
2.1.4.7 zbrojenie  słupów
2.1.4.8 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.4.9 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.2 Konstrukcje murowe - ściany osłonowe
2.2.1 osłonowe parteru
2.2.1.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.1.2 filarki z cegły pełnej klasy 20 Mpa, gr. 25 cm
2.2.1.3 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.2 osłonowe 1 piętro
2.2.2.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.2.2 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.3 osłonowe 2 piętro
2.2.3.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.3.2 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.4 osłonowe  - kotłownia
2.2.4.1 ściany zewnętrzne kotłowni - gr. 19 cm
3 Stan surowy zamknięty
3.1 Konstrukcja i pokrycie dachu
3.1.1 konstrukcja stropodachu (filaki żelbetowe, wieniec na attyce, ściany attyki)
3.1.1.1 trzpienie żelbetowe w ścianach attyk + wieniec
3.1.1.2 zbrojenie trzpieni i wieńca
3.1.1.3 ściany attyki gr. 19 cm
3.1.2 kominy murowane z ociepleniem + ocieplenie attyk z wyprawą
3.1.2.1 wymurowanie gr. 12 cm
3.1.2.2 kominy - docieplenie + zatopienie siatki
3.1.2.3 kominy - wyprawa elewacyjna
3.1.2.4 atyki - docieplenie + zatopienie siatki
3.1.2.5 attyki - wyprawa elewacyjna
3.1.3 czapki kominowe
3.1.3.1 czapki betonowe gr. 10 cm
3.1.4 pokrycie dachu i obróbki blacharskie, zadaszenia balkonów, wejść do klatek
3.1.4.1 folia pe
3.1.4.2 stryropian eps 100 gr. 20 cm
3.1.4.3 szlichta cementowa gr. 4 cm zbrojona siatką (styropian schodkowo)
3.1.4.4 2 x papa termozgrzewalna
3.1.4.5 listwy dociskowe, kliny w narożach
3.1.4.6 obróbki blacharskie
3.1.4.7 rynna
3.1.4.8 rura spustowa fi 10 cm
3.1.4.9 płyta osb
3.1.4.10 pokrycie papowe na więźbie drewnianej
3.1.4.11 przelewy awaryjne
3.1.4.12 wpusty dachowe - tylko montaż
3.1.4.13 styropian gr.5cm pod obróbkę blacharską
3.1.5 klapy dymowe
3.1.5.1 klapa dymowa
3.2 Stolarka i ślusarka okienna
3.2.1 stolarka okienna PVC
3.2.1.1 okna pcv
3.2.1.2 nawiewniki cisnieniowe  (37-38 dB), osprzęt okienny (klamki, osłonki, itp..)
3.2.1.3 nawiewniki okienne eht
3.2.2 ślusarka aluminiowa
3.2.2.1 witryny aluminowe
3.2.2.2 nawiewniki okienne wszybowe
4 Roboty wykończeniowe wewnętrzne
4.1. Roboty murowe
4.1.1 Roboty murowe wewnętrzne garażu
4.1.1.1 wewnętrzne silka 12
4.1.1.1.1 silka E12
4.1.1.2 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.1.2.1 gr. 12 cm w garażu
4.1.1.2.2 nadproża
4.1.2 Roboty murowe wewnętrzne parteru
4.1.2.1 wewnętrzne silka 12
4.1.2.1.1 silka E12
4.1.2.1.2 nadproża
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4.1.2.2 wewnętrzne silka 18
4.1.2.2.1 silka e18a nośne
4.1.2.2.2 silka e18a nienośne
4.1.2.2.3 nadproża L19
4.1.2.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.2.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.2.3.2 nadproża porotherm
4.1.2.4 wewnętrzne silka E8
4.1.2.4.1 silka E8
4.1.2.5 kominy wentylacyjne murowane
4.1.2.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.2.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.2.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.2.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.2.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.3 Roboty murowe wewnętrzne 1 piętra
4.1.3.1 wewnętrzne silka 12
4.1.3.1.1 silka E12
4.1.3.1.2 nadproża
4.1.3.2 wewnętrzne silka 18
4.1.3.2.1 silka e18a nośne
4.1.3.2.2 silka e18a nienośne
4.1.3.2.3 nadproża L19
4.1.3.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.3.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.3.3.2 nadproża porotherm
4.1.3.4 wewnętrzne silka E8
4.1.3.4.1 silka E8
4.1.3.5 kominy wentylacyjne murowane
4.1.3.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.3.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.3.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.3.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.3.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.4 Roboty murowe wewnętrzne 2 piętra
4.1.4.1 wewnętrzne silka 12
4.1.4.1.1 silka E12
4.1.4.1.2 nadproża
4.1.4.2 wewnętrzne silka 18
4.1.4.2.1 silka e18a nośne
4.1.4.2.2 silka e18a nienośne
4.1.4.2.3 nadproża L19
4.1.4.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.4.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.4.3.2 nadproża porotherm
4.1.4.4 wewnętrzne silka E8
4.1.4.4.1 silka E8
4.1.4.5 kominy wentylacyjne murowane
4.4.1.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.4.1.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.4.1.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.4.1.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.4.1.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.5 Roboty murowe wewnętrzne kotłowni i ponad dachem
4.1.5.1 wewnętrzne silka 12
4.1.5.1.1 silka E12
4.1.5.2 wewnętrzne silka 18
4.1.5.2.1 silka e18a
4.1.5.3 wewnętrzne silka E8
4.1.5.3.1 silka E8
4.1.5.4 kominy wentylacyjne murowane
4.1.5.4.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.5.4.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.5.4.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.5.4.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.5.4.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.2 Tynki, docieplenia, zabudowy
4.2.1 docieplenie garażu wełna 10 cm
4.2.1.1 wełna ,system garażowy - przyklejenie wełny
4.2.1.2 wełna, system garażowy - wyprawa wykończeniowa
4.2.2 docieplenie garażu wełna 5 cm
4.2.2.1 wełna, system garażowy - przyklejenie wełny
4.2.2.2 wełna, system garażowy - wyprawa wykończeniowa
4.2.3 tynki w lokalach - parter
4.2.3.1 tynk gipsowy
4.2.3.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.3.3 kratki pcv 14x21 cm
4.2.3.4 kratki pc fi 125
4.2.4 tynki w lokalach - 1 piętro
4.2.4.1 tynk gipsowy
4.2.4.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.4.3 kratki pc fi 125
4.2.5 tynki w lokalach - 2 piętro
4.2.5.1 tynk gipsowy
4.2.5.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.5.3 kratki pc fi 125
4.2.6 tynki w komunikacji garaż
4.2.6.1 tynk cem-wap/gipsowe
4.2.7 tynki i docieplenia w komunikacji -  parter
4.2.7.1 tynk gipsowy
4.2.7.2 tynk cem-wap
4.2.7.3 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 10 cm - wiatrołap
4.2.7.4 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 5 cm - wiatrołap
4.2.7.5 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
4.2.7.6 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.8 tynki i docieplenia w komunikacji - 1 piętro
4.2.8.1 tynk gipsowy
4.2.8.2 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
4.2.8.3 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.9 tynki i docieplenia w komunikacji - 2 piętro
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4.2.9.1 tynk gipsowy
4.2.9.2 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
4.2.9.3 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.10 tynki i docieplenia w komunikacji - kotłownia
4.2.10.1 tynk gipsowy
4.2.11 tynki w pom. technicznych garażu
4.2.11.1 tynk cem-wap
4.2.12 tynki w pom. technicznych parteru
4.2.12.1 tynk gipsowy
4.2.12.2 tynk cem-wap

4.2.12.3 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 10 cm - kotłownia, hydrofornia
4.2.12.4 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 5 cm - kotłownia, hydrofornia
4.2.12.5 kratki wentylacyjne 14x14 cm
4.2.12.6 kratki wentylacyjne 25x25 cm
4.2.13 tynki w pom. technicznych 1 piętra
4.2.13.1 tynk gipsowy
4.2.14 tynki w pom. technicznych 2 piętra
4.2.14.1 tynk gipsowy
4.2.15 tynki w pom. technicznych - kotłownia
4.2.15.1 tynk gipsowy
4.2.16 zabudowy GK
4.2.16.1 sufity podwieszane - 2 piętro
4.2.16.2 sufity podwieszane - korytarz kotłownia
4.2.16.3 zabudowy GK
4.2.16.4 sufity podwieszane - kotłwonia płyta 2xGKF
4.2.16.5 wygłuszenie rur spustowych
4.2.16.6 przeciwpożarowy zawór odcinający 125 EIS 60
4.3 Szlichty i izolacje
4.3.1 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - parter
4.3.2 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - 1 piętro
4.3.3 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - 2 piętro
4.3.4 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja parter
4.3.5 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja - 1 piętro
4.3.6 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja - 2 piętro
4.3.7 szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - garaż

4.3.8
szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - parter, 1 piętro, 2 piętro (w tym 
kotłownia jeżeli jest zlokalizowana na parterze)

4.3.9 szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - kotłownia
4.4 Posadzka w garażu
4.4.1 beton c20/25, zbrojenie rozproszone 0,6 kg/m3, średnia grubość 15 cm
4.5 Drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych
4.5.1 Dostawa i montaż ościeżnic budowlanych

4.5.2
Dostawa i montaż ościeżnic docelowych oraz uzbrojonych skrzydeł drzwiowych wraz z 
wkładkami budowlanymi – drzwi bez EI

4.5.3
Dostawa i montaż ościeżnic docelowych oraz uzbrojonych skrzydeł drzwiowych wraz z 
wkładkami budowlanymi – drzwi EI30

4.5.4 Dostawa i montaż okuć, klamek, wizjerów, itp.
4.6 Ślusarka stalowa i stolarka drzwiowa
4.6.1 drzwi techniczne stalowe pełne
4.6.1.1 drzwi D9 - bud. KG
4.6.1.2 drzwi D11 - bud. L
4.6.1.3 drzwi D4 - 1,13x2,07m - do kotłowni i hydroforni - budynek Cu
4.6.1.4 drzwi D5, D6 - do kotłowni, 115+50x207 cm - bud. C, Cm
4.6.1.5 drzwi D5 - do pom wodomierza 115x207 cm - bud. Cm
4.6.1.6 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.2 drzwi techniczne stalowe EI 30 pełne
4.6.2.1 drzwi D4 - 1,03x2,07m - budynek Cm
4.6.2.2 drzwi D5 30+90x200 do hydroforni - bud. K
4.6.2.3 drzwi D4 80x200 do pomieszczeń technicznych - bud. K
4.6.2.4 drzwi D4, D5 - budynek KG i L
4.6.2.5 drzwi D7 - budynek L
4.6.2.6 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.3 drzwi techniczne stalowe EI 30 z przeszkleniem
4.6.3.1 drzwi D8 - budynek KG
4.6.3.2 drzwi D9 - budynek L
4.6.3.3 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.4 drzwi techniczne stalowe EI 60 pełne
4.6.4.1 drzwi D6 90x200 do kotłowni - bud. K
4.6.4.2 drzwi D7 - budynek KG
4.6.4.3 drzwi D6 - budynek KG
4.6.4.4 drzwi D8 - budynek L
4.6.4.5 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.5 wycieraczki i inne drobne elementy
4.6.5.1 wycieraczka zewnętrzna aluminiowa+szlam
4.6.5.2 żaluzja czerpni 145x45
4.6.5.3 kratki wentylacyjne stropodach 14x14 cm
4.6.5.4 blacha ryflowana - przykrycie studzienki schładzającej
4.6.5.5 schody stalowe w kotłowni 4x18,25x25 cm
4.6.6 drzwiczki rewizyjne
4.6.1 drzwiczki rewizyjne - parter
4.6.2 drzwiczki rewizyjne - 1 piętro
4.6.3 drzwiczki rewizyjne - 2 piętro
4.6.7 drabiny stalowe
4.6.7.1 drabiny dł 3 mb
4.6.8 drzwi drewniane płycinowe pełne
4.6.8.1 drzwi D5
4.6.8.2 drzwi D6
4.6.8.3 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.9 wygrodzenia boksów z siatki z drzwiami
4.6.9.1 wygrodzenie boksów z siatki stalowej, np.. UTS typ SG firmy Janus
4.6.9.2 drzwi do boksów
4.7 Ślusarka aluminiowa
4.7.1 ślusarka aluminiowa drzwiowa
4.7.1.1 drzwi D1 - 1,7x2,4 m - bud. C, Cm zew.
4.7.1.2 drzwi D2 - 1,7x2,4 m - bud. Cu zew.
4.7.1.3 drzwi D2 - 1,7x2,4 m - bud. C, Cm wew.
4.7.1.4 drzwi D5 - 1,7x2,4 m - bud. Cu wew.
4.7.1.5 drzwi D1 - 1,7x2,42 m - bud. Cu (wejścia do usług)
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4.7.1.6 drzwi D3 - 1,1x2,4 - bud. Cu zew
4.7.1.7 drzwi D1 - 1,25x2,35 m - bud. K zew.
4.7.1.8 drzwi D1 - 1,4x2,4 m - bud. L i KG zew.
4.7.1.9 drzwi D2 - 1,4x2,4 m - bud. L wew.
4.7.2 ślusarka aluminiowa drzwiowa EI 30
4.7.2.1 drzwi D2 - 1,25x2,35 - bud. KG i K
4.7.2.2 drzwi D10 - 1,05x2,07 - bud. L
4.8 Bramy garażowe
4.8.1 brama garażowa 5x2,16 m
4.8.2 piloty do bramy
4.9 Wykończenie ścian i posadzek - okładziny
4.9.1 komunikacja - garaż
4.9.1.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.1.2 fugowanie
4.9.1.3 cokoły
4.9.2 komunikacja - parter
4.9.2.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.2.2 fugowanie
4.9.2.3 cokoły
4.9.2.4 płytki gresowe przy drzwiach do mieszkań (z fugowaniem)
4.9.3 komunikacja - 1 piętro
4.9.3.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.3.2 fugowanie
4.9.3.3 cokoły
4.9.3.4 płytki gresowe przy drzwiach do mieszkań (z fugowaniem)
4.9.4 komunikacja - 2 piętro
4.9.4.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.4.2 fugowanie
4.9.4.3 cokoły
4.9.4.4 płytki gresowe przy drzwiachdo mieszkań (z fugowaniem)
4.9.5 pom. techniczne - garaż
4.9.5.1 gres techniczny posadzka
4.9.5.2 fugowanie
4.9.5.3 cokoły
4.9.6 pom. techniczne - parter
4.9.6.1 gres techniczny posadzka
4.9.6.2 płytki ścienne
4.9.6.3 fugowanie
4.9.6.4 cokół
4.9.7 pom. techniczne - 1 piętro
4.9.7.1 gres techniczny posadzka
4.9.7.2 fugowanie
4.9.7.3 cokoły
4.9.8 pom. techniczne - 2 piętro
4.9.8.1 gres techniczny posadzka
4.9.8.2 fugowanie
4.9.8.3 cokoły
4.9.9 pom. techniczne - kotłownia
4.9.9.1 gres techniczny posadzka
4.9.9.2 fugowanie
4.9.9.3 cokoły
4.10 Parapety wewnętrzne
4.10.1 parter
4.10.1.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.10.2 1 piętro
4.10.2.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.10.3 2 piętro
4.10.3.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.11 Roboty malarskie
4.11.1 Roboty malarskie wewnętrzne - garaż
4.11.1.1 komunikacja
4.11.1.1.1 malowanie
4.11.1.2 pom. techniczne
4.11.1.2.1 malowanie techniczne
4.11.2 Roboty malarskie wewnętrzne - parter
4.11.2.1 lokale
4.11.2.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.2.2 komunikacja
4.11.2.2.1 malowanie na gotowo
4.11.2.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.2.3 pom. techniczne
4.11.2.3.1 malowanie techniczne
4.11.3 Roboty malarskie wewnętrzne - 1 piętro
4.11.3.1 lokale
4.11.3.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.3.2 komunikacja
4.11.3.2.1 malowanie na gotowo
4.11.3.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.3.3 pom. techniczne
4.11.3.3.1 malowanie techniczne
4.11.4 Roboty malarskie wewnętrzne - 2 piętro
4.11.4.1 lokale
4.11.4.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.4.2 komunikacja
4.11.4.2.1 malowanie na gotowo
4.11.4.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.4.3 pom. techniczne
4.11.4.3.1 malowanie techniczne
4.11.5 Roboty malarskie wewnętrzne - kond. kotłowni
4.11.5.1 komunikacja
4.11.5.1.1 malowanie na gotowo
4.11.5.2 pom. techniczne
4.11.5.2.1 malowanie techniczne
4.12 Balustrady wewnętrzne
4.12.1 balustrady klatek schodowych
4.12.1.1 stal czarna malowana proszkowo + siatka
4.12.1.2 bramka antypaniczna
4.13 Windy, podnośniki, wykończenie szybów
4.13.1 Winda 4 przystanki
4.13.1.1 630 kg, 1,1x1,4m
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4.13.1.2 odbiory, udt, uruchomienie
4.13.1.3 malowanie szybu windowego
4.14 Wizualizacja i skrzynki na listy
4.14.1 wizualizacja budynków i terenu osiedla
4.14.1.1 wizualizacja budynków i osiedla
4.14.2 skrzynki na listy
4.14.2.1 skrzynki na listy
4.14.3 gabloty
4.14.3.1 gablota
4.15 Organizacja ruchu w garażu i wyposażenie
4.15.1 org. ruchu /pasy, oznakowanie, zabezp. ścian i słupów/
4.15.1.1 oznakowanie poziome garażu
4.15.1.2 oznakowanie pionowe garażu
4.15.2 wyposażenie garażu /gaśnice, koce gaśnicze/
4.15.2.1 wyposażenie p.poż
4.16 Sprzątanie
4.16.1 sprzątanie
5 Roboty wykończeniowe zewnętrzne
5.1 Elewacje
5.1.1 elewacja lekka-mokra - północna
5.1.1.1 przyklejenie styropianu
5.1.1.2 zatopienie siatki
5.1.1.3 wyprawa
5.1.1.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.1.5 parapety zewnętrzne
5.1.1.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.2 elewacja lekka-mokra - południowa
5.1.2.1 przyklejenie styropianu
5.1.2.2 zatopienie siatki
5.1.2.3 wyprawa
5.1.2.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.2.5 parapety zewnętrzne
5.1.2.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.3 elewacja lekka-mokra - wschodnia
5.1.3.1 przyklejenie styropianu
5.1.3.2 zatopienie siatki
5.1.3.3 wyprawa
5.1.3.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.3.5 parapety zewnętrzne
5.1.3.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.4 elewacja lekka-mokra - zachodnia
5.1.4.1 przyklejenie styropianu
5.1.4.2 zatopienie siatki
5.1.4.3 wyprawa
5.1.4.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.4.5 parapety zewnętrzne
5.1.4.6 wygłuszenie rur spustowych
5.2 Balustrady zewnętrzne
5.2.1 balustrady balkonowe - parter
5.2.1.1 marki
5.2.1.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.1.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.2 ekrany dzielące balkony - parter
5.2.2.1 marki
5.2.2.2 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.2.3 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,5 m
5.2.3 balustrady balkonowe - 1 piętro
5.2.3.1 marki
5.2.3.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.3.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.4 ekrany dzielące balkony - 1 piętro
5.2.4.1 marki
5.2.4.1 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.5 balustrady balkonowe - 2 piętro
5.2.5.1 marki
5.2.5.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.5.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.6 ekrany dzielące balkony - 2 piętro
5.2.6.1 marki
5.2.6.2 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.7 kratki kominowe
5.2.7.1 kratki kominowe
5.3 Szlichty i izolacje
5.3.1 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja północna

5.3.2 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja północna

5.3.3
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja północna

5.3.4 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja południowa
5.3.5 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja południowa

5.3.6
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja południowa

5.3.7 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja wchodnia
5.3.8 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja wschodnia

5.3.9
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja wschodnia

5.3.10 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja zachodnia
5.3.11 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja zachodnia

5.3.12
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja zachodnia

6 Instalacje wewnętrzne
6.1 Instalacje wod.-kan. + instalacja gazu
6.1.1 Kondygnacja garażu
6.1.1.1 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
6.1.1.1.1 poziomy w garażach
6.1.1.1.2 Izolacja termiczna poziomów
6.1.1.2 instalacja hydrantowa
6.1.1.2.1 Instalacja hydrantowa
6.1.1.2.2 Montaż szafek i zaworów hydrantowych
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6.1.1.2.3 Dostawa i montaż zestawu hydroforowego
6.1.1.2.4 Rozruch zestawu hydroforowego
6.1.1.2.5 Próba szczelności
6.1.1.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
6.1.1.3.1 poziomy w garażach
6.1.1.4 Instalacja kanalizacji deszczowej
6.1.1.4.1 poziomy w garażach
6.1.1.4.2 Instalacja podposadzkowa w płycie fundamentowej
6.1.1.4.3 Separatory
6.1.2 Kondygnacje nadziemne
6.1.2.1 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
6.1.2.1.1 piony
6.1.2.1.2 Izolacja termiczna pionów
6.1.2.1.3 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (parter)
6.1.2.1.4 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (I pietro)
6.1.2.1.5 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (II piętro)
6.1.2.1.6 dostawa i montaż wodomierzy, 
6.1.2.1.7 dostawa i montaż osprzętu
6.1.2.1.8 Montaż przejść p.poż.
6.1.2.1.9 Próba szczelności
6.1.2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
6.1.2.2.1 piony
6.1.2.2.2 Instalacja lokalowa (parter)
6.1.2.2.3 Instalacja lokalowa (I pietro)
6.1.2.2.4 Instalacja lokalowa (II piętro)
6.1.2.2.5 Rury wywiewne
6.1.2.3 Instalacja kanalizacji deszczowej
6.1.2.3.1 piony
6.1.2.3.2 Montaż wpustów dachowych
6.1.2.4 Instalacja gazowa
6.1.2.4.1 Instalacja gazowa (parter)
6.1.2.4.2 Instalacja gazowa (I piętro)
6.1.2.4.3 Instalacja gazowa (II piętro)
6.1.2.4.4 piony i poziomy w garażu
6.1.2.4.5 stelaże pod gazomierz

6.1.2.4.6
Włączenie do punktu redukcyjno - pomiarowego wraz z próbami szczelności i 
odbiorami

6.2 Instalacje C.O.
6.2.1 piony
6.2.2 Izolacja termiczna pionów
6.2.3 Instalacja lokalowa (parter)
6.2.4 Instalacja lokalowa (I pietro)
6.2.5 Instalacja lokalowa (II piętro)
6.2.6 Montaż grzejników (parter)
6.2.7 Montaż grzejników (1 piętro)
6.2.8 Montaż grzejników (2 piętro)
6.2.9 Montaż głowic termostatycznych
6.2.10 Montaż liczników ciepła
6.2.11 Montaż zaworów podpionowych i regulacyjnych
6.2.12 Próba szczelności
6.3 Kotłownia gazowa
6.3.1 Kotłownia - technologia, dostawa i montaż
6.3.2 próby, odbiory, dokumentacja powykonawcza
6.4 Instalacje elektryczne i teletechniczne
6.4.1 Instalacje w mieszkaniach

6.4.1.1
Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - parter (w budynku CU 
w usługach)

6.4.1.2 Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - I piętro
6.4.1.3 Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - II piętro 

6.4.1.4
Wykonanie instalacji teletechnicznej (przed wylewką) w mieszkaniach (w budynku CU 
również w usługach)

6.4.1.5 Montaż tablic mieszkaniowych (w budynku CU również tablice TU)
6.4.1.6 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - parter 
6.4.1.7 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - I piętro 
6.4.1.8 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - II piętro
6.4.1.9 Pomiary instalacji w mieszkaniach, dokumentacja powykonawcza
6.4.2 Rozdzielnie
6.4.2.1 TL-P 
6.4.2.2 TL-1 
6.4.2.3 TL-2 
6.4.2.4 TG 
6.4.2.5 Tablice administracyjne (TA, TK, itd.)
6.4.3 Trasy kablowe
6.4.3.1 Trasy kablowe (korytka, drabinki, przusty i przejścia ppoż)
6.4.4 Wewnętrzne linie zasilające, okablowanie cześci wspólnych
6.4.4.1 WLZ ZK - TG
6.4.4.2 WLZ TG-TL 
6.4.4.3 WLZ TL-TM
6.4.4.4 WLZ do tablic administracyjnych

6.4.4.5
Oprzewodowanie gniazd, wypustów oświetleniowych i wypustów zasilających 230V i 
400V w budynku

6.4.5 Biały montaż (oprawy oświetleniowe, osprzęt)
6.4.5.1 Oprawy oświetleniowe
6.4.5.2 Osprzęt (gniazda, włączniki, czujki ruchu, wyłączniki ppoż, itp)
6.4.5.3 Ogrzewanie rur instalacji sanitarnej
6.4.5.4 System detekcji gazów 
6.4.5.5 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.6 Uziemienie, instalacja odgromowa
6.4.6.1 Uziom
6.4.6.2 Instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze
6.4.6.3 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza (budynek KG)
6.4.7 Instalacja oddymiania klatki schodowej
6.4.7.1 Okablowanie
6.4.7.2 Urządzenia
6.4.7.3 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.8 Instalacja domofonowa
6.4.8.1 Okablowanie w budynku
6.4.8.2 Okablowanie miedzy budynkami i do furtki wejsciowej oraz stacja bramowa
6.4.8.3 Urządzenia w budynku
6.4.8.4 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza (budynek KG)
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6.4.9 Instalacja telewizji zbiorczej satelitarnej
6.4.9.1 Okablowanie
6.4.9.2 Urządzenia
6.4.9.3 Zestaw anten
6.4.9.4 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.10 Sieć strukturalna (internet, telefon, TVK, światłowód)
6.4.10.1 Telwizja kablowa - przewód RG6
6.4.10.2 Internet, telefon - przewód 2x UTP 5kat
6.4.10.3 Światłowód jednomodowy dwuwłóknowy
6.4.10.4 GPD
6.4.10.5 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.5 Wentylacja mechaniczna
6.5.1 Wentylacja mechaniczna garażu, pom. Techn. 
6.5.1.1 kanały w pionach z klapami p.poż
6.5.1.2 kanały w garażu
6.5.1.3 Wentylatory bytowe garażu
6.5.1.4 Kratki, czerpnie, wyrzutnie
6.5.1.5 Pomiary i regulacja, rozruchy
6.5.2 Wentylacja pomieszczeń technicznych
6.5.2.1 Wentylacja przedsionków
6.5.2.2 Wentylacja separatorów
6.6 Wentylacja grawitacyjna
6.6.1 Wentylacja grawitaryjna zakończona nasadami kominowymi
6.7 Odwodnienia liniowe garażu i wjazdu do garażu
6.7.1 Korytka odwadniające garażu
6.8 Wentylacja mechaniczna
6.8.1 Wentylacja mechaniczna mieszkań
6.8.1.1 Kanały spiro z izolacją i klapami zwrotnymi
6.8.1.2 Kratki wentylacyjne
6.8.1.3 Wyrzutnie ścienne na kominach
6.8.1.4 Wentylatory kanałowe
6.5.1.5 Uruchomienie instalacji
6.8.2 Instalacja elektryczna do wentylacji mechanicznej (w tym maszty odgromowe)
6.8.2.1 Instalacja elektryczna do wentylacji mechanicznej (w tym maszty odgromowe)
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lp Nazwa zadania

A Zielona Dolina 2. Etap 2. Budynki 1-25
1 Stan zero
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 wykopy pod budynki ze złożeniem materiału pod późniejsze zasypki
1.1.2 wykopy z odwozem urobku
1.1.3 obsypanie z zagęszczeniem
1.2 Fundamenty
1.2.1 wymiana gruntu pod płytę fundamentową
1.2.1.1 wymiana gruntu pod płytę fundamentową - materiał Inwestora
1.2.2 podkład z chudego betonu  
1.2.2.1 podkład z chudego betonu - C8/10 gr. 10 cm
1.2.3 płyta denna
1.2.3.1 betonowanie płyty - beton C30/37 W8
1.2.3.2 ławy fundamentowe - beton C30/37
1.2.3.3 ściany studni schładzającej C30/37, gr. 15 cm
1.2.3.4 ściany fundamentowe C30/37 gr. 25 cm
1.2.3.5 technologia TBW dla płyty (folia PE, styropian w klinach)
1.2.3.6 zbrojenie płyty, ław i ścian fundamentowych
1.3 Konstrukcja stanu "0"
1.3.1 elementy żelbetowe stanu "0"
1.3.1.1 ściany C30/37 gr. 20 cm
1.3.1.2 zbrojenie ścian gr. 20 cm
1.3.1.3 ściany C30/37 gr. 18 cm
1.3.1.4 zbrojenie scian gr. 18 cm
1.3.1.5 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
1.3.1.6 zbrojenie ścian gr. 15 cm
1.3.1.7 słupy C30/37
1.3.1.8 zbrojenie słupów zewnętrznych
1.3.1.9 belki, napdroża C30/37
1.3.1.10 zbrojenie belek, nadproży
1.3.1.11 strop gr. 18 cm C30/37
1.3.1.12 zbrojenie stropu gr. 18 cm
1.3.1.13 strop gr. 20 cm C30/37
1.3.1.14 zbrojenie stropu gr. 20 cm
1.3.1.15 strop gr. 22 cm C30/37
1.3.1.16 zbrojenie stropu gr. 22 cm
1.3.1.17 strop gr. 30 cm C30/37
1.3.1.18 zbrojenie stropu gr. 30 cm
1.3.1.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C30/37
1.3.1.20 zbrojenie schodów
1.3.2 izolacje pionowe 
1.3.2.1 technologia TBW dla ścian zewnętrznych
1.3.3 izolacje pionowe obwodowe - cieplne
1.3.3.1 izolacja gr. 10 cm + klej
1.3.3.2 folia kubełkowa
1.3.3.3 hydroizolacja ścian i ław fundamentowych typu lekkiego
2 Stan surowy otwarty
2.1 Konstrukcja żelbetowa
2.1.1 konstrukcja żelbetowa parteru
2.1.1.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.1.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.1.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.1.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.1.5 belki C30/37
2.1.1.6 zbrojenie belek
2.1.1.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.1.8 zbrojenie słupów
2.1.1.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.1.10 zbrojenie scian gr. 16 cm
2.1.1.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.1.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.1.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
2.1.1.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.1.15 balustrady żelbetowe gr. 15 cm, C25/30
2.1.1.16 zbrojenie balustrad gr. 15 cm
2.1.1.17 balustrady żelbetowe gr. 12 cm, C25/30
2.1.1.18 zbrojenie balustrad gr. 12 cm
2.1.1.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C30/37
2.1.1.20 zbrojenie biegów i spoczników
2.1.1.21 zbrojenie comax
2.1.1.22 schody zewnetrzne, C25/30
2.1.1.23 zbrojenie śchodów zewnętrznych
2.1.1.24 dylatacja z wełny gr. 2 cm
2.1.1.25 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.1.26 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.2 konstrukcja żelbetowa 1 piętra
2.1.2.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.2.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.2.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.2.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.2.5 belki  C30/37
2.1.2.6 zbrojenie belek
2.1.2.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.2.8 zbrojenie słupów
2.1.2.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.2.10 zbrojenie ścian gr. 16 cm
2.1.2.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.2.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.2.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
2.1.2.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.2.15 balustrady żelbetowe gr. 15 cm, C25/30
2.1.2.16 zbrojenie balustrad gr. 15 cm
2.1.2.17 balustrady żelbetowe gr. 12 cm, C25/30
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2.1.2.18 zbrojenie balustrad gr. 12 cm
2.1.2.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C25/30
2.1.2.20 zbrojenie schodów i biegów
2.1.2.21 zbrojenie comax
2.1.2.22 dylatacja gr. 2 cm
2.1.2.23 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.2.24 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.3 konstrukcja żelbetowa 2 piętra
2.1.3.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.3.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.3.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.3.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.3.5 belki C30/37
2.1.3.6 zbrojenie belek
2.1.3.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.3.8 zbrojenie słupów
2.1.3.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.3.10 zbrojenie ścian gr. 16 cm
2.1.3.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.3.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.3.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm (balustrady balkonowe)
2.1.3.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.3.15 schody żelbetowe gr. 18 cm C25/30
2.1.3.16 zbrojenie schodów i biegów
2.1.3.17 zbrojenie comax
2.1.3.18 dylatacja z wełny gr. 2 cm
2.1.3.19 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.3.20 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.4 konstrukcja żelbetowa na dachu
2.1.4.1 nadszybie gr. 15 cm, C25/30
2.1.4.2 nadszybie gr. 20 cm, C25/30
2.1.4.3 zbrojenie nadszybia
2.1.4.4 belki, wieńce C25/30
2.1.4.5 zbrojenie belek, wieńcy
2.1.4.6 słupy, trzpienie C25/30
2.1.4.7 zbrojenie  słupów
2.1.4.8 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.4.9 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.2 Konstrukcje murowe - ściany osłonowe
2.2.1 osłonowe parteru
2.2.1.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.1.2 filarki z cegły pełnej klasy 20 Mpa, gr. 25 cm
2.2.1.3 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.2 osłonowe 1 piętro
2.2.2.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.2.2 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.3 osłonowe 2 piętro
2.2.3.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.3.2 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.4 osłonowe  - kotłownia
2.2.4.1 ściany zewnętrzne kotłowni - gr. 19 cm
3 Stan surowy zamknięty
3.1 Konstrukcja i pokrycie dachu
3.1.1 konstrukcja stropodachu (filaki żelbetowe, wieniec na attyce, ściany attyki)
3.1.1.1 trzpienie żelbetowe w ścianach attyk + wieniec
3.1.1.2 zbrojenie trzpieni i wieńca
3.1.1.3 ściany attyki gr. 19 cm
3.1.2 kominy murowane z ociepleniem + ocieplenie attyk z wyprawą
3.1.2.1 wymurowanie gr. 12 cm
3.1.2.2 kominy - docieplenie + zatopienie siatki
3.1.2.3 kominy - wyprawa elewacyjna
3.1.2.4 atyki - docieplenie + zatopienie siatki
3.1.2.5 attyki - wyprawa elewacyjna
3.1.3 czapki kominowe
3.1.3.1 czapki betonowe gr. 10 cm
3.1.4 pokrycie dachu i obróbki blacharskie, zadaszenia balkonów, wejść do klatek
3.1.4.1 folia pe
3.1.4.2 stryropian eps 100 gr. 20 cm
3.1.4.3 szlichta cementowa gr. 4 cm zbrojona siatką (styropian schodkowo)
3.1.4.4 2 x papa termozgrzewalna
3.1.4.5 listwy dociskowe, kliny w narożach
3.1.4.6 obróbki blacharskie
3.1.4.7 rynna
3.1.4.8 rura spustowa fi 10 cm
3.1.4.9 płyta osb
3.1.4.10 pokrycie papowe na więźbie drewnianej
3.1.4.11 przelewy awaryjne
3.1.4.12 wpusty dachowe - tylko montaż
3.1.4.13 styropian gr.5cm pod obróbkę blacharską
3.1.5 klapy dymowe
3.1.5.1 klapa dymowa
3.2 Stolarka i ślusarka okienna
3.2.1 stolarka okienna PVC
3.2.1.1 okna pcv
3.2.1.2 nawiewniki cisnieniowe  (37-38 dB), osprzęt okienny (klamki, osłonki, itp..)
3.2.1.3 nawiewniki okienne eht
3.2.2 ślusarka aluminiowa
3.2.2.1 witryny aluminowe
3.2.2.2 nawiewniki okienne wszybowe
4 Roboty wykończeniowe wewnętrzne
4.1. Roboty murowe
4.1.1 Roboty murowe wewnętrzne garażu
4.1.1.1 wewnętrzne silka 12
4.1.1.1.1 silka E12
4.1.1.2 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.1.2.1 gr. 12 cm w garażu
4.1.1.2.2 nadproża
4.1.2 Roboty murowe wewnętrzne parteru
4.1.2.1 wewnętrzne silka 12
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4.1.2.1.1 silka E12
4.1.2.1.2 nadproża
4.1.2.2 wewnętrzne silka 18
4.1.2.2.1 silka e18a nośne
4.1.2.2.2 silka e18a nienośne
4.1.2.2.3 nadproża L19
4.1.2.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.2.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.2.3.2 nadproża porotherm
4.1.2.4 wewnętrzne silka E8
4.1.2.4.1 silka E8
4.1.2.5 kominy wentylacyjne murowane
4.1.2.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.2.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.2.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.2.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.2.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.3 Roboty murowe wewnętrzne 1 piętra
4.1.3.1 wewnętrzne silka 12
4.1.3.1.1 silka E12
4.1.3.1.2 nadproża
4.1.3.2 wewnętrzne silka 18
4.1.3.2.1 silka e18a nośne
4.1.3.2.2 silka e18a nienośne
4.1.3.2.3 nadproża L19
4.1.3.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.3.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.3.3.2 nadproża porotherm
4.1.3.4 wewnętrzne silka E8
4.1.3.4.1 silka E8
4.1.3.5 kominy wentylacyjne murowane
4.1.3.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.3.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.3.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.3.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.3.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.4 Roboty murowe wewnętrzne 2 piętra
4.1.4.1 wewnętrzne silka 12
4.1.4.1.1 silka E12
4.1.4.1.2 nadproża
4.1.4.2 wewnętrzne silka 18
4.1.4.2.1 silka e18a nośne
4.1.4.2.2 silka e18a nienośne
4.1.4.2.3 nadproża L19
4.1.4.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.4.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.4.3.2 nadproża porotherm
4.1.4.4 wewnętrzne silka E8
4.1.4.4.1 silka E8
4.1.4.5 kominy wentylacyjne murowane
4.4.1.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.4.1.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.4.1.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.4.1.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.4.1.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.5 Roboty murowe wewnętrzne kotłowni i ponad dachem
4.1.5.1 wewnętrzne silka 12
4.1.5.1.1 silka E12
4.1.5.2 wewnętrzne silka 18
4.1.5.2.1 silka e18a
4.1.5.3 wewnętrzne silka E8
4.1.5.3.1 silka E8
4.1.5.4 kominy wentylacyjne murowane
4.1.5.4.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.5.4.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.5.4.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.5.4.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.5.4.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.2 Tynki, docieplenia, zabudowy
4.2.1 docieplenie garażu wełna 10 cm
4.2.1.1 wełna ,system garażowy - przyklejenie wełny
4.2.1.2 wełna, system garażowy - wyprawa wykończeniowa
4.2.2 docieplenie garażu wełna 5 cm
4.2.2.1 wełna, system garażowy - przyklejenie wełny
4.2.2.2 wełna, system garażowy - wyprawa wykończeniowa
4.2.3 tynki w lokalach - parter
4.2.3.1 tynk gipsowy
4.2.3.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.3.3 kratki pcv 14x21 cm
4.2.3.4 kratki pc fi 125
4.2.4 tynki w lokalach - 1 piętro
4.2.4.1 tynk gipsowy
4.2.4.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.4.3 kratki pc fi 125
4.2.5 tynki w lokalach - 2 piętro
4.2.5.1 tynk gipsowy
4.2.5.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.5.3 kratki pc fi 125
4.2.6 tynki w komunikacji garaż
4.2.6.1 tynk cem-wap/gipsowe
4.2.7 tynki i docieplenia w komunikacji -  parter
4.2.7.1 tynk gipsowy
4.2.7.2 tynk cem-wap
4.2.7.3 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 10 cm - wiatrołap
4.2.7.4 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 5 cm - wiatrołap
4.2.7.5 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
4.2.7.6 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.8 tynki i docieplenia w komunikacji - 1 piętro
4.2.8.1 tynk gipsowy
4.2.8.2 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
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4.2.8.3 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.9 tynki i docieplenia w komunikacji - 2 piętro
4.2.9.1 tynk gipsowy
4.2.9.2 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
4.2.9.3 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.10 tynki i docieplenia w komunikacji - kotłownia
4.2.10.1 tynk gipsowy
4.2.11 tynki w pom. technicznych garażu
4.2.11.1 tynk cem-wap
4.2.12 tynki w pom. technicznych parteru
4.2.12.1 tynk gipsowy
4.2.12.2 tynk cem-wap

4.2.12.3 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 10 cm - kotłownia, hydrofornia
4.2.12.4 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 5 cm - kotłownia, hydrofornia
4.2.12.5 kratki wentylacyjne 14x14 cm
4.2.12.6 kratki wentylacyjne 25x25 cm
4.2.13 tynki w pom. technicznych 1 piętra
4.2.13.1 tynk gipsowy
4.2.14 tynki w pom. technicznych 2 piętra
4.2.14.1 tynk gipsowy
4.2.15 tynki w pom. technicznych - kotłownia
4.2.15.1 tynk gipsowy
4.2.16 zabudowy GK
4.2.16.1 sufity podwieszane - 2 piętro
4.2.16.2 sufity podwieszane - korytarz kotłownia
4.2.16.3 zabudowy GK
4.2.16.4 sufity podwieszane - kotłwonia płyta 2xGKF
4.2.16.5 wygłuszenie rur spustowych
4.2.16.6 przeciwpożarowy zawór odcinający 125 EIS 60
4.3 Szlichty i izolacje
4.3.1 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - parter
4.3.2 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - 1 piętro
4.3.3 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - 2 piętro
4.3.4 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja parter
4.3.5 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja - 1 piętro
4.3.6 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja - 2 piętro
4.3.7 szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - garaż

4.3.8
szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - parter, 1 piętro, 2 piętro (w tym 
kotłownia jeżeli jest zlokalizowana na parterze)

4.3.9 szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - kotłownia
4.4 Posadzka w garażu
4.4.1 beton c20/25, zbrojenie rozproszone 0,6 kg/m3, średnia grubość 15 cm
4.5 Drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych
4.5.1 Dostawa i montaż ościeżnic budowlanych

4.5.2
Dostawa i montaż ościeżnic docelowych oraz uzbrojonych skrzydeł drzwiowych wraz z 
wkładkami budowlanymi – drzwi bez EI

4.5.3
Dostawa i montaż ościeżnic docelowych oraz uzbrojonych skrzydeł drzwiowych wraz z 
wkładkami budowlanymi – drzwi EI30

4.5.4 Dostawa i montaż okuć, klamek, wizjerów, itp.
4.6 Ślusarka stalowa i stolarka drzwiowa
4.6.1 drzwi techniczne stalowe pełne
4.6.1.1 drzwi D9 - bud. KG
4.6.1.2 drzwi D11 - bud. L
4.6.1.3 drzwi D4 - 1,13x2,07m - do kotłowni i hydroforni - budynek Cu
4.6.1.4 drzwi D5, D6 - do kotłowni, 115+50x207 cm - bud. C, Cm
4.6.1.5 drzwi D5 - do pom wodomierza 115x207 cm - bud. Cm
4.6.1.6 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.2 drzwi techniczne stalowe EI 30 pełne
4.6.2.1 drzwi D4 - 1,03x2,07m - budynek Cm
4.6.2.2 drzwi D5 30+90x200 do hydroforni - bud. K
4.6.2.3 drzwi D4 80x200 do pomieszczeń technicznych - bud. K
4.6.2.4 drzwi D4, D5 - budynek KG i L
4.6.2.5 drzwi D7 - budynek L
4.6.2.6 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.3 drzwi techniczne stalowe EI 30 z przeszkleniem
4.6.3.1 drzwi D8 - budynek KG
4.6.3.2 drzwi D9 - budynek L
4.6.3.3 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.4 drzwi techniczne stalowe EI 60 pełne
4.6.4.1 drzwi D6 90x200 do kotłowni - bud. K
4.6.4.2 drzwi D7 - budynek KG
4.6.4.3 drzwi D6 - budynek KG
4.6.4.4 drzwi D8 - budynek L
4.6.4.5 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.5 wycieraczki i inne drobne elementy
4.6.5.1 wycieraczka zewnętrzna aluminiowa+szlam
4.6.5.2 żaluzja czerpni 145x45
4.6.5.3 kratki wentylacyjne stropodach 14x14 cm
4.6.5.4 blacha ryflowana - przykrycie studzienki schładzającej
4.6.5.5 schody stalowe w kotłowni 4x18,25x25 cm
4.6.6 drzwiczki rewizyjne
4.6.1 drzwiczki rewizyjne - parter
4.6.2 drzwiczki rewizyjne - 1 piętro
4.6.3 drzwiczki rewizyjne - 2 piętro
4.6.7 drabiny stalowe
4.6.7.1 drabiny dł 3 mb
4.6.8 drzwi drewniane płycinowe pełne
4.6.8.1 drzwi D5
4.6.8.2 drzwi D6
4.6.8.3 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.9 wygrodzenia boksów z siatki z drzwiami
4.6.9.1 wygrodzenie boksów z siatki stalowej, np.. UTS typ SG firmy Janus
4.6.9.2 drzwi do boksów
4.7 Ślusarka aluminiowa
4.7.1 ślusarka aluminiowa drzwiowa
4.7.1.1 drzwi D1 - 1,7x2,4 m - bud. C, Cm zew.
4.7.1.2 drzwi D2 - 1,7x2,4 m - bud. Cu zew.
4.7.1.3 drzwi D2 - 1,7x2,4 m - bud. C, Cm wew.
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4.7.1.4 drzwi D5 - 1,7x2,4 m - bud. Cu wew.
4.7.1.5 drzwi D1 - 1,7x2,42 m - bud. Cu (wejścia do usług)
4.7.1.6 drzwi D3 - 1,1x2,4 - bud. Cu zew
4.7.1.7 drzwi D1 - 1,25x2,35 m - bud. K zew.
4.7.1.8 drzwi D1 - 1,4x2,4 m - bud. L i KG zew.
4.7.1.9 drzwi D2 - 1,4x2,4 m - bud. L wew.
4.7.2 ślusarka aluminiowa drzwiowa EI 30
4.7.2.1 drzwi D2 - 1,25x2,35 - bud. KG i K
4.7.2.2 drzwi D10 - 1,05x2,07 - bud. L
4.8 Bramy garażowe
4.8.1 brama garażowa 5x2,16 m
4.8.2 piloty do bramy
4.9 Wykończenie ścian i posadzek - okładziny
4.9.1 komunikacja - garaż
4.9.1.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.1.2 fugowanie
4.9.1.3 cokoły
4.9.2 komunikacja - parter
4.9.2.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.2.2 fugowanie
4.9.2.3 cokoły
4.9.2.4 płytki gresowe przy drzwiach do mieszkań (z fugowaniem)
4.9.3 komunikacja - 1 piętro
4.9.3.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.3.2 fugowanie
4.9.3.3 cokoły
4.9.3.4 płytki gresowe przy drzwiach do mieszkań (z fugowaniem)
4.9.4 komunikacja - 2 piętro
4.9.4.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.4.2 fugowanie
4.9.4.3 cokoły
4.9.4.4 płytki gresowe przy drzwiachdo mieszkań (z fugowaniem)
4.9.5 pom. techniczne - garaż
4.9.5.1 gres techniczny posadzka
4.9.5.2 fugowanie
4.9.5.3 cokoły
4.9.6 pom. techniczne - parter
4.9.6.1 gres techniczny posadzka
4.9.6.2 płytki ścienne
4.9.6.3 fugowanie
4.9.6.4 cokół
4.9.7 pom. techniczne - 1 piętro
4.9.7.1 gres techniczny posadzka
4.9.7.2 fugowanie
4.9.7.3 cokoły
4.9.8 pom. techniczne - 2 piętro
4.9.8.1 gres techniczny posadzka
4.9.8.2 fugowanie
4.9.8.3 cokoły
4.9.9 pom. techniczne - kotłownia
4.9.9.1 gres techniczny posadzka
4.9.9.2 fugowanie
4.9.9.3 cokoły
4.10 Parapety wewnętrzne
4.10.1 parter
4.10.1.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.10.2 1 piętro
4.10.2.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.10.3 2 piętro
4.10.3.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.11 Roboty malarskie
4.11.1 Roboty malarskie wewnętrzne - garaż
4.11.1.1 komunikacja
4.11.1.1.1 malowanie
4.11.1.2 pom. techniczne
4.11.1.2.1 malowanie techniczne
4.11.2 Roboty malarskie wewnętrzne - parter
4.11.2.1 lokale
4.11.2.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.2.2 komunikacja
4.11.2.2.1 malowanie na gotowo
4.11.2.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.2.3 pom. techniczne
4.11.2.3.1 malowanie techniczne
4.11.3 Roboty malarskie wewnętrzne - 1 piętro
4.11.3.1 lokale
4.11.3.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.3.2 komunikacja
4.11.3.2.1 malowanie na gotowo
4.11.3.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.3.3 pom. techniczne
4.11.3.3.1 malowanie techniczne
4.11.4 Roboty malarskie wewnętrzne - 2 piętro
4.11.4.1 lokale
4.11.4.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.4.2 komunikacja
4.11.4.2.1 malowanie na gotowo
4.11.4.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.4.3 pom. techniczne
4.11.4.3.1 malowanie techniczne
4.11.5 Roboty malarskie wewnętrzne - kond. kotłowni
4.11.5.1 komunikacja
4.11.5.1.1 malowanie na gotowo
4.11.5.2 pom. techniczne
4.11.5.2.1 malowanie techniczne
4.12 Balustrady wewnętrzne
4.12.1 balustrady klatek schodowych
4.12.1.1 stal czarna malowana proszkowo + siatka
4.12.1.2 bramka antypaniczna
4.13 Windy, podnośniki, wykończenie szybów
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4.13.1 Winda 4 przystanki
4.13.1.1 630 kg, 1,1x1,4m
4.13.1.2 odbiory, udt, uruchomienie
4.13.1.3 malowanie szybu windowego
4.14 Wizualizacja i skrzynki na listy
4.14.1 wizualizacja budynków i terenu osiedla
4.14.1.1 wizualizacja budynków i osiedla
4.14.2 skrzynki na listy
4.14.2.1 skrzynki na listy
4.14.3 gabloty
4.14.3.1 gablota
4.15 Organizacja ruchu w garażu i wyposażenie
4.15.1 org. ruchu /pasy, oznakowanie, zabezp. ścian i słupów/
4.15.1.1 oznakowanie poziome garażu
4.15.1.2 oznakowanie pionowe garażu
4.15.2 wyposażenie garażu /gaśnice, koce gaśnicze/
4.15.2.1 wyposażenie p.poż
4.16 Sprzątanie
4.16.1 sprzątanie
5 Roboty wykończeniowe zewnętrzne
5.1 Elewacje
5.1.1 elewacja lekka-mokra - północna
5.1.1.1 przyklejenie styropianu
5.1.1.2 zatopienie siatki
5.1.1.3 wyprawa
5.1.1.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.1.5 parapety zewnętrzne
5.1.1.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.2 elewacja lekka-mokra - południowa
5.1.2.1 przyklejenie styropianu
5.1.2.2 zatopienie siatki
5.1.2.3 wyprawa
5.1.2.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.2.5 parapety zewnętrzne
5.1.2.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.3 elewacja lekka-mokra - wschodnia
5.1.3.1 przyklejenie styropianu
5.1.3.2 zatopienie siatki
5.1.3.3 wyprawa
5.1.3.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.3.5 parapety zewnętrzne
5.1.3.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.4 elewacja lekka-mokra - zachodnia
5.1.4.1 przyklejenie styropianu
5.1.4.2 zatopienie siatki
5.1.4.3 wyprawa
5.1.4.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.4.5 parapety zewnętrzne
5.1.4.6 wygłuszenie rur spustowych
5.2 Balustrady zewnętrzne
5.2.1 balustrady balkonowe - parter
5.2.1.1 marki
5.2.1.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.1.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.2 ekrany dzielące balkony - parter
5.2.2.1 marki
5.2.2.2 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.2.3 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,5 m
5.2.3 balustrady balkonowe - 1 piętro
5.2.3.1 marki
5.2.3.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.3.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.4 ekrany dzielące balkony - 1 piętro
5.2.4.1 marki
5.2.4.1 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.5 balustrady balkonowe - 2 piętro
5.2.5.1 marki
5.2.5.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.5.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.6 ekrany dzielące balkony - 2 piętro
5.2.6.1 marki
5.2.6.2 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.7 kratki kominowe
5.2.7.1 kratki kominowe
5.3 Szlichty i izolacje
5.3.1 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja północna

5.3.2 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja północna

5.3.3
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja północna

5.3.4 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja południowa
5.3.5 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja południowa

5.3.6
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja południowa

5.3.7 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja wchodnia
5.3.8 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja wschodnia

5.3.9
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja wschodnia

5.3.10 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja zachodnia
5.3.11 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja zachodnia

5.3.12
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja zachodnia

6 Instalacje wewnętrzne
6.1 Instalacje wod.-kan. + instalacja gazu
6.1.1 Kondygnacja garażu
6.1.1.1 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
6.1.1.1.1 poziomy w garażach
6.1.1.1.2 Izolacja termiczna poziomów
6.1.1.2 instalacja hydrantowa

Strona 14



BUDYNEK C18 Załącznik nr 11 - Tabela elementów rozliczeniowych

6.1.1.2.1 Instalacja hydrantowa
6.1.1.2.2 Montaż szafek i zaworów hydrantowych
6.1.1.2.3 Dostawa i montaż zestawu hydroforowego
6.1.1.2.4 Rozruch zestawu hydroforowego
6.1.1.2.5 Próba szczelności
6.1.1.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
6.1.1.3.1 poziomy w garażach
6.1.1.4 Instalacja kanalizacji deszczowej
6.1.1.4.1 poziomy w garażach
6.1.1.4.2 Instalacja podposadzkowa w płycie fundamentowej
6.1.1.4.3 Separatory
6.1.2 Kondygnacje nadziemne
6.1.2.1 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
6.1.2.1.1 piony
6.1.2.1.2 Izolacja termiczna pionów
6.1.2.1.3 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (parter)
6.1.2.1.4 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (I pietro)
6.1.2.1.5 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (II piętro)
6.1.2.1.6 dostawa i montaż wodomierzy, 
6.1.2.1.7 dostawa i montaż osprzętu
6.1.2.1.8 Montaż przejść p.poż.
6.1.2.1.9 Próba szczelności
6.1.2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
6.1.2.2.1 piony
6.1.2.2.2 Instalacja lokalowa (parter)
6.1.2.2.3 Instalacja lokalowa (I pietro)
6.1.2.2.4 Instalacja lokalowa (II piętro)
6.1.2.2.5 Rury wywiewne
6.1.2.3 Instalacja kanalizacji deszczowej
6.1.2.3.1 piony
6.1.2.3.2 Montaż wpustów dachowych
6.1.2.4 Instalacja gazowa
6.1.2.4.1 Instalacja gazowa (parter)
6.1.2.4.2 Instalacja gazowa (I piętro)
6.1.2.4.3 Instalacja gazowa (II piętro)
6.1.2.4.4 piony i poziomy w garażu
6.1.2.4.5 stelaże pod gazomierz

6.1.2.4.6
Włączenie do punktu redukcyjno - pomiarowego wraz z próbami szczelności i 
odbiorami

6.2 Instalacje C.O.
6.2.1 piony
6.2.2 Izolacja termiczna pionów
6.2.3 Instalacja lokalowa (parter)
6.2.4 Instalacja lokalowa (I pietro)
6.2.5 Instalacja lokalowa (II piętro)
6.2.6 Montaż grzejników (parter)
6.2.7 Montaż grzejników (1 piętro)
6.2.8 Montaż grzejników (2 piętro)
6.2.9 Montaż głowic termostatycznych
6.2.10 Montaż liczników ciepła
6.2.11 Montaż zaworów podpionowych i regulacyjnych
6.2.12 Próba szczelności
6.3 Kotłownia gazowa
6.3.1 Kotłownia - technologia, dostawa i montaż
6.3.2 próby, odbiory, dokumentacja powykonawcza
6.4 Instalacje elektryczne i teletechniczne
6.4.1 Instalacje w mieszkaniach

6.4.1.1
Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - parter (w budynku CU 
w usługach)

6.4.1.2 Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - I piętro
6.4.1.3 Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - II piętro 

6.4.1.4
Wykonanie instalacji teletechnicznej (przed wylewką) w mieszkaniach (w budynku CU 
również w usługach)

6.4.1.5 Montaż tablic mieszkaniowych (w budynku CU również tablice TU)
6.4.1.6 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - parter 
6.4.1.7 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - I piętro 
6.4.1.8 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - II piętro
6.4.1.9 Pomiary instalacji w mieszkaniach, dokumentacja powykonawcza
6.4.2 Rozdzielnie
6.4.2.1 TL-P 
6.4.2.2 TL-1 
6.4.2.3 TL-2 
6.4.2.4 TG 
6.4.2.5 Tablice administracyjne (TA, TK, itd.)
6.4.3 Trasy kablowe
6.4.3.1 Trasy kablowe (korytka, drabinki, przusty i przejścia ppoż)
6.4.4 Wewnętrzne linie zasilające, okablowanie cześci wspólnych
6.4.4.1 WLZ ZK - TG
6.4.4.2 WLZ TG-TL 
6.4.4.3 WLZ TL-TM
6.4.4.4 WLZ do tablic administracyjnych

6.4.4.5
Oprzewodowanie gniazd, wypustów oświetleniowych i wypustów zasilających 230V i 
400V w budynku

6.4.5 Biały montaż (oprawy oświetleniowe, osprzęt)
6.4.5.1 Oprawy oświetleniowe
6.4.5.2 Osprzęt (gniazda, włączniki, czujki ruchu, wyłączniki ppoż, itp)
6.4.5.3 Ogrzewanie rur instalacji sanitarnej
6.4.5.4 System detekcji gazów 
6.4.5.5 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.6 Uziemienie, instalacja odgromowa
6.4.6.1 Uziom
6.4.6.2 Instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze
6.4.6.3 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza (budynek KG)
6.4.7 Instalacja oddymiania klatki schodowej
6.4.7.1 Okablowanie
6.4.7.2 Urządzenia
6.4.7.3 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.8 Instalacja domofonowa
6.4.8.1 Okablowanie w budynku
6.4.8.2 Okablowanie miedzy budynkami i do furtki wejsciowej oraz stacja bramowa
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6.4.8.3 Urządzenia w budynku
6.4.8.4 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza (budynek KG)
6.4.9 Instalacja telewizji zbiorczej satelitarnej
6.4.9.1 Okablowanie
6.4.9.2 Urządzenia
6.4.9.3 Zestaw anten
6.4.9.4 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.10 Sieć strukturalna (internet, telefon, TVK, światłowód)
6.4.10.1 Telwizja kablowa - przewód RG6
6.4.10.2 Internet, telefon - przewód 2x UTP 5kat
6.4.10.3 Światłowód jednomodowy dwuwłóknowy
6.4.10.4 GPD
6.4.10.5 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.5 Wentylacja mechaniczna
6.5.1 Wentylacja mechaniczna garażu, pom. Techn. 
6.5.1.1 kanały w pionach z klapami p.poż
6.5.1.2 kanały w garażu
6.5.1.3 Wentylatory bytowe garażu
6.5.1.4 Kratki, czerpnie, wyrzutnie
6.5.1.5 Pomiary i regulacja, rozruchy
6.5.2 Wentylacja pomieszczeń technicznych
6.5.2.1 Wentylacja przedsionków
6.5.2.2 Wentylacja separatorów
6.6 Wentylacja grawitacyjna
6.6.1 Wentylacja grawitaryjna zakończona nasadami kominowymi
6.7 Odwodnienia liniowe garażu i wjazdu do garażu
6.7.1 Korytka odwadniające garażu
6.8 Wentylacja mechaniczna
6.8.1 Wentylacja mechaniczna mieszkań
6.8.1.1 Kanały spiro z izolacją i klapami zwrotnymi
6.8.1.2 Kratki wentylacyjne
6.8.1.3 Wyrzutnie ścienne na kominach
6.8.1.4 Wentylatory kanałowe
6.5.1.5 Uruchomienie instalacji
6.8.2 Instalacja elektryczna do wentylacji mechanicznej (w tym maszty odgromowe)
6.8.2.1 Instalacja elektryczna do wentylacji mechanicznej (w tym maszty odgromowe)
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lp Nazwa zadania

A Zielona Dolina 2. Etap 2. Budynki 1-25
1 Stan zero
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 wykopy pod budynki ze złożeniem materiału pod późniejsze zasypki
1.1.2 wykopy z odwozem urobku
1.1.3 obsypanie z zagęszczeniem
1.2 Fundamenty
1.2.1 wymiana gruntu pod płytę fundamentową
1.2.1.1 wymiana gruntu pod płytę fundamentową - materiał Inwestora
1.2.2 podkład z chudego betonu  
1.2.2.1 podkład z chudego betonu - C8/10 gr. 10 cm
1.2.3 płyta denna
1.2.3.1 betonowanie płyty - beton C30/37 W8
1.2.3.2 ławy fundamentowe - beton C30/37
1.2.3.3 ściany studni schładzającej C30/37, gr. 15 cm
1.2.3.4 ściany fundamentowe C30/37 gr. 25 cm
1.2.3.5 technologia TBW dla płyty (folia PE, styropian w klinach)
1.2.3.6 zbrojenie płyty, ław i ścian fundamentowych
1.3 Konstrukcja stanu "0"
1.3.1 elementy żelbetowe stanu "0"
1.3.1.1 ściany C30/37 gr. 20 cm
1.3.1.2 zbrojenie ścian gr. 20 cm
1.3.1.3 ściany C30/37 gr. 18 cm
1.3.1.4 zbrojenie scian gr. 18 cm
1.3.1.5 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
1.3.1.6 zbrojenie ścian gr. 15 cm
1.3.1.7 słupy C30/37
1.3.1.8 zbrojenie słupów zewnętrznych
1.3.1.9 belki, napdroża C30/37
1.3.1.10 zbrojenie belek, nadproży
1.3.1.11 strop gr. 18 cm C30/37
1.3.1.12 zbrojenie stropu gr. 18 cm
1.3.1.13 strop gr. 20 cm C30/37
1.3.1.14 zbrojenie stropu gr. 20 cm
1.3.1.15 strop gr. 22 cm C30/37
1.3.1.16 zbrojenie stropu gr. 22 cm
1.3.1.17 strop gr. 30 cm C30/37
1.3.1.18 zbrojenie stropu gr. 30 cm
1.3.1.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C30/37
1.3.1.20 zbrojenie schodów
1.3.2 izolacje pionowe 
1.3.2.1 technologia TBW dla ścian zewnętrznych
1.3.3 izolacje pionowe obwodowe - cieplne
1.3.3.1 izolacja gr. 10 cm + klej
1.3.3.2 folia kubełkowa
1.3.3.3 hydroizolacja ścian i ław fundamentowych typu lekkiego
2 Stan surowy otwarty
2.1 Konstrukcja żelbetowa
2.1.1 konstrukcja żelbetowa parteru
2.1.1.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.1.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.1.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.1.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.1.5 belki C30/37
2.1.1.6 zbrojenie belek
2.1.1.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.1.8 zbrojenie słupów
2.1.1.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.1.10 zbrojenie scian gr. 16 cm
2.1.1.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.1.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.1.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
2.1.1.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.1.15 balustrady żelbetowe gr. 15 cm, C25/30
2.1.1.16 zbrojenie balustrad gr. 15 cm
2.1.1.17 balustrady żelbetowe gr. 12 cm, C25/30
2.1.1.18 zbrojenie balustrad gr. 12 cm
2.1.1.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C30/37
2.1.1.20 zbrojenie biegów i spoczników
2.1.1.21 zbrojenie comax
2.1.1.22 schody zewnetrzne, C25/30
2.1.1.23 zbrojenie śchodów zewnętrznych
2.1.1.24 dylatacja z wełny gr. 2 cm
2.1.1.25 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.1.26 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.2 konstrukcja żelbetowa 1 piętra
2.1.2.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.2.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.2.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.2.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.2.5 belki  C30/37
2.1.2.6 zbrojenie belek
2.1.2.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.2.8 zbrojenie słupów
2.1.2.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.2.10 zbrojenie ścian gr. 16 cm
2.1.2.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.2.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.2.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
2.1.2.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.2.15 balustrady żelbetowe gr. 15 cm, C25/30
2.1.2.16 zbrojenie balustrad gr. 15 cm
2.1.2.17 balustrady żelbetowe gr. 12 cm, C25/30
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2.1.2.18 zbrojenie balustrad gr. 12 cm
2.1.2.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C25/30
2.1.2.20 zbrojenie schodów i biegów
2.1.2.21 zbrojenie comax
2.1.2.22 dylatacja gr. 2 cm
2.1.2.23 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.2.24 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.3 konstrukcja żelbetowa 2 piętra
2.1.3.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.3.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.3.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.3.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.3.5 belki C30/37
2.1.3.6 zbrojenie belek
2.1.3.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.3.8 zbrojenie słupów
2.1.3.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.3.10 zbrojenie ścian gr. 16 cm
2.1.3.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.3.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.3.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm (balustrady balkonowe)
2.1.3.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.3.15 schody żelbetowe gr. 18 cm C25/30
2.1.3.16 zbrojenie schodów i biegów
2.1.3.17 zbrojenie comax
2.1.3.18 dylatacja z wełny gr. 2 cm
2.1.3.19 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.3.20 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.4 konstrukcja żelbetowa na dachu
2.1.4.1 nadszybie gr. 15 cm, C25/30
2.1.4.2 nadszybie gr. 20 cm, C25/30
2.1.4.3 zbrojenie nadszybia
2.1.4.4 belki, wieńce C25/30
2.1.4.5 zbrojenie belek, wieńcy
2.1.4.6 słupy, trzpienie C25/30
2.1.4.7 zbrojenie  słupów
2.1.4.8 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.4.9 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.2 Konstrukcje murowe - ściany osłonowe
2.2.1 osłonowe parteru
2.2.1.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.1.2 filarki z cegły pełnej klasy 20 Mpa, gr. 25 cm
2.2.1.3 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.2 osłonowe 1 piętro
2.2.2.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.2.2 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.3 osłonowe 2 piętro
2.2.3.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.3.2 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.4 osłonowe  - kotłownia
2.2.4.1 ściany zewnętrzne kotłowni - gr. 19 cm
3 Stan surowy zamknięty
3.1 Konstrukcja i pokrycie dachu
3.1.1 konstrukcja stropodachu (filaki żelbetowe, wieniec na attyce, ściany attyki)
3.1.1.1 trzpienie żelbetowe w ścianach attyk + wieniec
3.1.1.2 zbrojenie trzpieni i wieńca
3.1.1.3 ściany attyki gr. 19 cm
3.1.2 kominy murowane z ociepleniem + ocieplenie attyk z wyprawą
3.1.2.1 wymurowanie gr. 12 cm
3.1.2.2 kominy - docieplenie + zatopienie siatki
3.1.2.3 kominy - wyprawa elewacyjna
3.1.2.4 atyki - docieplenie + zatopienie siatki
3.1.2.5 attyki - wyprawa elewacyjna
3.1.3 czapki kominowe
3.1.3.1 czapki betonowe gr. 10 cm
3.1.4 pokrycie dachu i obróbki blacharskie, zadaszenia balkonów, wejść do klatek
3.1.4.1 folia pe
3.1.4.2 stryropian eps 100 gr. 20 cm
3.1.4.3 szlichta cementowa gr. 4 cm zbrojona siatką (styropian schodkowo)
3.1.4.4 2 x papa termozgrzewalna
3.1.4.5 listwy dociskowe, kliny w narożach
3.1.4.6 obróbki blacharskie
3.1.4.7 rynna
3.1.4.8 rura spustowa fi 10 cm
3.1.4.9 płyta osb
3.1.4.10 pokrycie papowe na więźbie drewnianej
3.1.4.11 przelewy awaryjne
3.1.4.12 wpusty dachowe - tylko montaż
3.1.4.13 styropian gr.5cm pod obróbkę blacharską
3.1.5 klapy dymowe
3.1.5.1 klapa dymowa
3.2 Stolarka i ślusarka okienna
3.2.1 stolarka okienna PVC
3.2.1.1 okna pcv
3.2.1.2 nawiewniki cisnieniowe  (37-38 dB), osprzęt okienny (klamki, osłonki, itp..)
3.2.1.3 nawiewniki okienne eht
3.2.2 ślusarka aluminiowa
3.2.2.1 witryny aluminowe
3.2.2.2 nawiewniki okienne wszybowe
4 Roboty wykończeniowe wewnętrzne
4.1. Roboty murowe
4.1.1 Roboty murowe wewnętrzne garażu
4.1.1.1 wewnętrzne silka 12
4.1.1.1.1 silka E12
4.1.1.2 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.1.2.1 gr. 12 cm w garażu
4.1.1.2.2 nadproża
4.1.2 Roboty murowe wewnętrzne parteru
4.1.2.1 wewnętrzne silka 12
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4.1.2.1.1 silka E12
4.1.2.1.2 nadproża
4.1.2.2 wewnętrzne silka 18
4.1.2.2.1 silka e18a nośne
4.1.2.2.2 silka e18a nienośne
4.1.2.2.3 nadproża L19
4.1.2.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.2.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.2.3.2 nadproża porotherm
4.1.2.4 wewnętrzne silka E8
4.1.2.4.1 silka E8
4.1.2.5 kominy wentylacyjne murowane
4.1.2.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.2.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.2.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.2.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.2.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.3 Roboty murowe wewnętrzne 1 piętra
4.1.3.1 wewnętrzne silka 12
4.1.3.1.1 silka E12
4.1.3.1.2 nadproża
4.1.3.2 wewnętrzne silka 18
4.1.3.2.1 silka e18a nośne
4.1.3.2.2 silka e18a nienośne
4.1.3.2.3 nadproża L19
4.1.3.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.3.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.3.3.2 nadproża porotherm
4.1.3.4 wewnętrzne silka E8
4.1.3.4.1 silka E8
4.1.3.5 kominy wentylacyjne murowane
4.1.3.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.3.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.3.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.3.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.3.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.4 Roboty murowe wewnętrzne 2 piętra
4.1.4.1 wewnętrzne silka 12
4.1.4.1.1 silka E12
4.1.4.1.2 nadproża
4.1.4.2 wewnętrzne silka 18
4.1.4.2.1 silka e18a nośne
4.1.4.2.2 silka e18a nienośne
4.1.4.2.3 nadproża L19
4.1.4.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.4.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.4.3.2 nadproża porotherm
4.1.4.4 wewnętrzne silka E8
4.1.4.4.1 silka E8
4.1.4.5 kominy wentylacyjne murowane
4.4.1.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.4.1.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.4.1.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.4.1.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.4.1.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.5 Roboty murowe wewnętrzne kotłowni i ponad dachem
4.1.5.1 wewnętrzne silka 12
4.1.5.1.1 silka E12
4.1.5.2 wewnętrzne silka 18
4.1.5.2.1 silka e18a
4.1.5.3 wewnętrzne silka E8
4.1.5.3.1 silka E8
4.1.5.4 kominy wentylacyjne murowane
4.1.5.4.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.5.4.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.5.4.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.5.4.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.5.4.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.2 Tynki, docieplenia, zabudowy
4.2.1 docieplenie garażu wełna 10 cm
4.2.1.1 wełna ,system garażowy - przyklejenie wełny
4.2.1.2 wełna, system garażowy - wyprawa wykończeniowa
4.2.2 docieplenie garażu wełna 5 cm
4.2.2.1 wełna, system garażowy - przyklejenie wełny
4.2.2.2 wełna, system garażowy - wyprawa wykończeniowa
4.2.3 tynki w lokalach - parter
4.2.3.1 tynk gipsowy
4.2.3.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.3.3 kratki pcv 14x21 cm
4.2.3.4 kratki pc fi 125
4.2.4 tynki w lokalach - 1 piętro
4.2.4.1 tynk gipsowy
4.2.4.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.4.3 kratki pc fi 125
4.2.5 tynki w lokalach - 2 piętro
4.2.5.1 tynk gipsowy
4.2.5.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.5.3 kratki pc fi 125
4.2.6 tynki w komunikacji garaż
4.2.6.1 tynk cem-wap/gipsowe
4.2.7 tynki i docieplenia w komunikacji -  parter
4.2.7.1 tynk gipsowy
4.2.7.2 tynk cem-wap
4.2.7.3 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 10 cm - wiatrołap
4.2.7.4 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 5 cm - wiatrołap
4.2.7.5 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
4.2.7.6 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.8 tynki i docieplenia w komunikacji - 1 piętro
4.2.8.1 tynk gipsowy
4.2.8.2 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
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4.2.8.3 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.9 tynki i docieplenia w komunikacji - 2 piętro
4.2.9.1 tynk gipsowy
4.2.9.2 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
4.2.9.3 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.10 tynki i docieplenia w komunikacji - kotłownia
4.2.10.1 tynk gipsowy
4.2.11 tynki w pom. technicznych garażu
4.2.11.1 tynk cem-wap
4.2.12 tynki w pom. technicznych parteru
4.2.12.1 tynk gipsowy
4.2.12.2 tynk cem-wap

4.2.12.3 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 10 cm - kotłownia, hydrofornia
4.2.12.4 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 5 cm - kotłownia, hydrofornia
4.2.12.5 kratki wentylacyjne 14x14 cm
4.2.12.6 kratki wentylacyjne 25x25 cm
4.2.13 tynki w pom. technicznych 1 piętra
4.2.13.1 tynk gipsowy
4.2.14 tynki w pom. technicznych 2 piętra
4.2.14.1 tynk gipsowy
4.2.15 tynki w pom. technicznych - kotłownia
4.2.15.1 tynk gipsowy
4.2.16 zabudowy GK
4.2.16.1 sufity podwieszane - 2 piętro
4.2.16.2 sufity podwieszane - korytarz kotłownia
4.2.16.3 zabudowy GK
4.2.16.4 sufity podwieszane - kotłwonia płyta 2xGKF
4.2.16.5 wygłuszenie rur spustowych
4.2.16.6 przeciwpożarowy zawór odcinający 125 EIS 60
4.3 Szlichty i izolacje
4.3.1 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - parter
4.3.2 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - 1 piętro
4.3.3 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - 2 piętro
4.3.4 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja parter
4.3.5 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja - 1 piętro
4.3.6 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja - 2 piętro
4.3.7 szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - garaż

4.3.8
szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - parter, 1 piętro, 2 piętro (w tym 
kotłownia jeżeli jest zlokalizowana na parterze)

4.3.9 szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - kotłownia
4.4 Posadzka w garażu
4.4.1 beton c20/25, zbrojenie rozproszone 0,6 kg/m3, średnia grubość 15 cm
4.5 Drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych
4.5.1 Dostawa i montaż ościeżnic budowlanych

4.5.2
Dostawa i montaż ościeżnic docelowych oraz uzbrojonych skrzydeł drzwiowych wraz z 
wkładkami budowlanymi – drzwi bez EI

4.5.3
Dostawa i montaż ościeżnic docelowych oraz uzbrojonych skrzydeł drzwiowych wraz z 
wkładkami budowlanymi – drzwi EI30

4.5.4 Dostawa i montaż okuć, klamek, wizjerów, itp.
4.6 Ślusarka stalowa i stolarka drzwiowa
4.6.1 drzwi techniczne stalowe pełne
4.6.1.1 drzwi D9 - bud. KG
4.6.1.2 drzwi D11 - bud. L
4.6.1.3 drzwi D4 - 1,13x2,07m - do kotłowni i hydroforni - budynek Cu
4.6.1.4 drzwi D5, D6 - do kotłowni, 115+50x207 cm - bud. C, Cm
4.6.1.5 drzwi D5 - do pom wodomierza 115x207 cm - bud. Cm
4.6.1.6 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.2 drzwi techniczne stalowe EI 30 pełne
4.6.2.1 drzwi D4 - 1,03x2,07m - budynek Cm
4.6.2.2 drzwi D5 30+90x200 do hydroforni - bud. K
4.6.2.3 drzwi D4 80x200 do pomieszczeń technicznych - bud. K
4.6.2.4 drzwi D4, D5 - budynek KG i L
4.6.2.5 drzwi D7 - budynek L
4.6.2.6 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.3 drzwi techniczne stalowe EI 30 z przeszkleniem
4.6.3.1 drzwi D8 - budynek KG
4.6.3.2 drzwi D9 - budynek L
4.6.3.3 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.4 drzwi techniczne stalowe EI 60 pełne
4.6.4.1 drzwi D6 90x200 do kotłowni - bud. K
4.6.4.2 drzwi D7 - budynek KG
4.6.4.3 drzwi D6 - budynek KG
4.6.4.4 drzwi D8 - budynek L
4.6.4.5 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.5 wycieraczki i inne drobne elementy
4.6.5.1 wycieraczka zewnętrzna aluminiowa+szlam
4.6.5.2 żaluzja czerpni 145x45
4.6.5.3 kratki wentylacyjne stropodach 14x14 cm
4.6.5.4 blacha ryflowana - przykrycie studzienki schładzającej
4.6.5.5 schody stalowe w kotłowni 4x18,25x25 cm
4.6.6 drzwiczki rewizyjne
4.6.1 drzwiczki rewizyjne - parter
4.6.2 drzwiczki rewizyjne - 1 piętro
4.6.3 drzwiczki rewizyjne - 2 piętro
4.6.7 drabiny stalowe
4.6.7.1 drabiny dł 3 mb
4.6.8 drzwi drewniane płycinowe pełne
4.6.8.1 drzwi D5
4.6.8.2 drzwi D6
4.6.8.3 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.9 wygrodzenia boksów z siatki z drzwiami
4.6.9.1 wygrodzenie boksów z siatki stalowej, np.. UTS typ SG firmy Janus
4.6.9.2 drzwi do boksów
4.7 Ślusarka aluminiowa
4.7.1 ślusarka aluminiowa drzwiowa
4.7.1.1 drzwi D1 - 1,7x2,4 m - bud. C, Cm zew.
4.7.1.2 drzwi D2 - 1,7x2,4 m - bud. Cu zew.
4.7.1.3 drzwi D2 - 1,7x2,4 m - bud. C, Cm wew.
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4.7.1.4 drzwi D5 - 1,7x2,4 m - bud. Cu wew.
4.7.1.5 drzwi D1 - 1,7x2,42 m - bud. Cu (wejścia do usług)
4.7.1.6 drzwi D3 - 1,1x2,4 - bud. Cu zew
4.7.1.7 drzwi D1 - 1,25x2,35 m - bud. K zew.
4.7.1.8 drzwi D1 - 1,4x2,4 m - bud. L i KG zew.
4.7.1.9 drzwi D2 - 1,4x2,4 m - bud. L wew.
4.7.2 ślusarka aluminiowa drzwiowa EI 30
4.7.2.1 drzwi D2 - 1,25x2,35 - bud. KG i K
4.7.2.2 drzwi D10 - 1,05x2,07 - bud. L
4.8 Bramy garażowe
4.8.1 brama garażowa 5x2,16 m
4.8.2 piloty do bramy
4.9 Wykończenie ścian i posadzek - okładziny
4.9.1 komunikacja - garaż
4.9.1.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.1.2 fugowanie
4.9.1.3 cokoły
4.9.2 komunikacja - parter
4.9.2.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.2.2 fugowanie
4.9.2.3 cokoły
4.9.2.4 płytki gresowe przy drzwiach do mieszkań (z fugowaniem)
4.9.3 komunikacja - 1 piętro
4.9.3.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.3.2 fugowanie
4.9.3.3 cokoły
4.9.3.4 płytki gresowe przy drzwiach do mieszkań (z fugowaniem)
4.9.4 komunikacja - 2 piętro
4.9.4.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.4.2 fugowanie
4.9.4.3 cokoły
4.9.4.4 płytki gresowe przy drzwiachdo mieszkań (z fugowaniem)
4.9.5 pom. techniczne - garaż
4.9.5.1 gres techniczny posadzka
4.9.5.2 fugowanie
4.9.5.3 cokoły
4.9.6 pom. techniczne - parter
4.9.6.1 gres techniczny posadzka
4.9.6.2 płytki ścienne
4.9.6.3 fugowanie
4.9.6.4 cokół
4.9.7 pom. techniczne - 1 piętro
4.9.7.1 gres techniczny posadzka
4.9.7.2 fugowanie
4.9.7.3 cokoły
4.9.8 pom. techniczne - 2 piętro
4.9.8.1 gres techniczny posadzka
4.9.8.2 fugowanie
4.9.8.3 cokoły
4.9.9 pom. techniczne - kotłownia
4.9.9.1 gres techniczny posadzka
4.9.9.2 fugowanie
4.9.9.3 cokoły
4.10 Parapety wewnętrzne
4.10.1 parter
4.10.1.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.10.2 1 piętro
4.10.2.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.10.3 2 piętro
4.10.3.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.11 Roboty malarskie
4.11.1 Roboty malarskie wewnętrzne - garaż
4.11.1.1 komunikacja
4.11.1.1.1 malowanie
4.11.1.2 pom. techniczne
4.11.1.2.1 malowanie techniczne
4.11.2 Roboty malarskie wewnętrzne - parter
4.11.2.1 lokale
4.11.2.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.2.2 komunikacja
4.11.2.2.1 malowanie na gotowo
4.11.2.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.2.3 pom. techniczne
4.11.2.3.1 malowanie techniczne
4.11.3 Roboty malarskie wewnętrzne - 1 piętro
4.11.3.1 lokale
4.11.3.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.3.2 komunikacja
4.11.3.2.1 malowanie na gotowo
4.11.3.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.3.3 pom. techniczne
4.11.3.3.1 malowanie techniczne
4.11.4 Roboty malarskie wewnętrzne - 2 piętro
4.11.4.1 lokale
4.11.4.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.4.2 komunikacja
4.11.4.2.1 malowanie na gotowo
4.11.4.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.4.3 pom. techniczne
4.11.4.3.1 malowanie techniczne
4.11.5 Roboty malarskie wewnętrzne - kond. kotłowni
4.11.5.1 komunikacja
4.11.5.1.1 malowanie na gotowo
4.11.5.2 pom. techniczne
4.11.5.2.1 malowanie techniczne
4.12 Balustrady wewnętrzne
4.12.1 balustrady klatek schodowych
4.12.1.1 stal czarna malowana proszkowo + siatka
4.12.1.2 bramka antypaniczna
4.13 Windy, podnośniki, wykończenie szybów
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4.13.1 Winda 4 przystanki
4.13.1.1 630 kg, 1,1x1,4m
4.13.1.2 odbiory, udt, uruchomienie
4.13.1.3 malowanie szybu windowego
4.14 Wizualizacja i skrzynki na listy
4.14.1 wizualizacja budynków i terenu osiedla
4.14.1.1 wizualizacja budynków i osiedla
4.14.2 skrzynki na listy
4.14.2.1 skrzynki na listy
4.14.3 gabloty
4.14.3.1 gablota
4.15 Organizacja ruchu w garażu i wyposażenie
4.15.1 org. ruchu /pasy, oznakowanie, zabezp. ścian i słupów/
4.15.1.1 oznakowanie poziome garażu
4.15.1.2 oznakowanie pionowe garażu
4.15.2 wyposażenie garażu /gaśnice, koce gaśnicze/
4.15.2.1 wyposażenie p.poż
4.16 Sprzątanie
4.16.1 sprzątanie
5 Roboty wykończeniowe zewnętrzne
5.1 Elewacje
5.1.1 elewacja lekka-mokra - północna
5.1.1.1 przyklejenie styropianu
5.1.1.2 zatopienie siatki
5.1.1.3 wyprawa
5.1.1.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.1.5 parapety zewnętrzne
5.1.1.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.2 elewacja lekka-mokra - południowa
5.1.2.1 przyklejenie styropianu
5.1.2.2 zatopienie siatki
5.1.2.3 wyprawa
5.1.2.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.2.5 parapety zewnętrzne
5.1.2.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.3 elewacja lekka-mokra - wschodnia
5.1.3.1 przyklejenie styropianu
5.1.3.2 zatopienie siatki
5.1.3.3 wyprawa
5.1.3.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.3.5 parapety zewnętrzne
5.1.3.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.4 elewacja lekka-mokra - zachodnia
5.1.4.1 przyklejenie styropianu
5.1.4.2 zatopienie siatki
5.1.4.3 wyprawa
5.1.4.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.4.5 parapety zewnętrzne
5.1.4.6 wygłuszenie rur spustowych
5.2 Balustrady zewnętrzne
5.2.1 balustrady balkonowe - parter
5.2.1.1 marki
5.2.1.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.1.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.2 ekrany dzielące balkony - parter
5.2.2.1 marki
5.2.2.2 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.2.3 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,5 m
5.2.3 balustrady balkonowe - 1 piętro
5.2.3.1 marki
5.2.3.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.3.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.4 ekrany dzielące balkony - 1 piętro
5.2.4.1 marki
5.2.4.1 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.5 balustrady balkonowe - 2 piętro
5.2.5.1 marki
5.2.5.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.5.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.6 ekrany dzielące balkony - 2 piętro
5.2.6.1 marki
5.2.6.2 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.7 kratki kominowe
5.2.7.1 kratki kominowe
5.3 Szlichty i izolacje
5.3.1 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja północna

5.3.2 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja północna

5.3.3
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja północna

5.3.4 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja południowa
5.3.5 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja południowa

5.3.6
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja południowa

5.3.7 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja wchodnia
5.3.8 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja wschodnia

5.3.9
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja wschodnia

5.3.10 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja zachodnia
5.3.11 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja zachodnia

5.3.12
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja zachodnia

6 Instalacje wewnętrzne
6.1 Instalacje wod.-kan. + instalacja gazu
6.1.1 Kondygnacja garażu
6.1.1.1 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
6.1.1.1.1 poziomy w garażach
6.1.1.1.2 Izolacja termiczna poziomów
6.1.1.2 instalacja hydrantowa
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6.1.1.2.1 Instalacja hydrantowa
6.1.1.2.2 Montaż szafek i zaworów hydrantowych
6.1.1.2.3 Dostawa i montaż zestawu hydroforowego
6.1.1.2.4 Rozruch zestawu hydroforowego
6.1.1.2.5 Próba szczelności
6.1.1.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
6.1.1.3.1 poziomy w garażach
6.1.1.4 Instalacja kanalizacji deszczowej
6.1.1.4.1 poziomy w garażach
6.1.1.4.2 Instalacja podposadzkowa w płycie fundamentowej
6.1.1.4.3 Separatory
6.1.2 Kondygnacje nadziemne
6.1.2.1 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
6.1.2.1.1 piony
6.1.2.1.2 Izolacja termiczna pionów
6.1.2.1.3 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (parter)
6.1.2.1.4 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (I pietro)
6.1.2.1.5 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (II piętro)
6.1.2.1.6 dostawa i montaż wodomierzy, 
6.1.2.1.7 dostawa i montaż osprzętu
6.1.2.1.8 Montaż przejść p.poż.
6.1.2.1.9 Próba szczelności
6.1.2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
6.1.2.2.1 piony
6.1.2.2.2 Instalacja lokalowa (parter)
6.1.2.2.3 Instalacja lokalowa (I pietro)
6.1.2.2.4 Instalacja lokalowa (II piętro)
6.1.2.2.5 Rury wywiewne
6.1.2.3 Instalacja kanalizacji deszczowej
6.1.2.3.1 piony
6.1.2.3.2 Montaż wpustów dachowych
6.1.2.4 Instalacja gazowa
6.1.2.4.1 Instalacja gazowa (parter)
6.1.2.4.2 Instalacja gazowa (I piętro)
6.1.2.4.3 Instalacja gazowa (II piętro)
6.1.2.4.4 piony i poziomy w garażu
6.1.2.4.5 stelaże pod gazomierz

6.1.2.4.6
Włączenie do punktu redukcyjno - pomiarowego wraz z próbami szczelności i 
odbiorami

6.2 Instalacje C.O.
6.2.1 piony
6.2.2 Izolacja termiczna pionów
6.2.3 Instalacja lokalowa (parter)
6.2.4 Instalacja lokalowa (I pietro)
6.2.5 Instalacja lokalowa (II piętro)
6.2.6 Montaż grzejników (parter)
6.2.7 Montaż grzejników (1 piętro)
6.2.8 Montaż grzejników (2 piętro)
6.2.9 Montaż głowic termostatycznych
6.2.10 Montaż liczników ciepła
6.2.11 Montaż zaworów podpionowych i regulacyjnych
6.2.12 Próba szczelności
6.3 Kotłownia gazowa
6.3.1 Kotłownia - technologia, dostawa i montaż
6.3.2 próby, odbiory, dokumentacja powykonawcza
6.4 Instalacje elektryczne i teletechniczne
6.4.1 Instalacje w mieszkaniach

6.4.1.1
Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - parter (w budynku CU 
w usługach)

6.4.1.2 Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - I piętro
6.4.1.3 Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - II piętro 

6.4.1.4
Wykonanie instalacji teletechnicznej (przed wylewką) w mieszkaniach (w budynku CU 
również w usługach)

6.4.1.5 Montaż tablic mieszkaniowych (w budynku CU również tablice TU)
6.4.1.6 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - parter 
6.4.1.7 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - I piętro 
6.4.1.8 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - II piętro
6.4.1.9 Pomiary instalacji w mieszkaniach, dokumentacja powykonawcza
6.4.2 Rozdzielnie
6.4.2.1 TL-P 
6.4.2.2 TL-1 
6.4.2.3 TL-2 
6.4.2.4 TG 
6.4.2.5 Tablice administracyjne (TA, TK, itd.)
6.4.3 Trasy kablowe
6.4.3.1 Trasy kablowe (korytka, drabinki, przusty i przejścia ppoż)
6.4.4 Wewnętrzne linie zasilające, okablowanie cześci wspólnych
6.4.4.1 WLZ ZK - TG
6.4.4.2 WLZ TG-TL 
6.4.4.3 WLZ TL-TM
6.4.4.4 WLZ do tablic administracyjnych

6.4.4.5
Oprzewodowanie gniazd, wypustów oświetleniowych i wypustów zasilających 230V i 
400V w budynku

6.4.5 Biały montaż (oprawy oświetleniowe, osprzęt)
6.4.5.1 Oprawy oświetleniowe
6.4.5.2 Osprzęt (gniazda, włączniki, czujki ruchu, wyłączniki ppoż, itp)
6.4.5.3 Ogrzewanie rur instalacji sanitarnej
6.4.5.4 System detekcji gazów 
6.4.5.5 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.6 Uziemienie, instalacja odgromowa
6.4.6.1 Uziom
6.4.6.2 Instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze
6.4.6.3 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza (budynek KG)
6.4.7 Instalacja oddymiania klatki schodowej
6.4.7.1 Okablowanie
6.4.7.2 Urządzenia
6.4.7.3 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.8 Instalacja domofonowa
6.4.8.1 Okablowanie w budynku
6.4.8.2 Okablowanie miedzy budynkami i do furtki wejsciowej oraz stacja bramowa
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6.4.8.3 Urządzenia w budynku
6.4.8.4 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza (budynek KG)
6.4.9 Instalacja telewizji zbiorczej satelitarnej
6.4.9.1 Okablowanie
6.4.9.2 Urządzenia
6.4.9.3 Zestaw anten
6.4.9.4 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.10 Sieć strukturalna (internet, telefon, TVK, światłowód)
6.4.10.1 Telwizja kablowa - przewód RG6
6.4.10.2 Internet, telefon - przewód 2x UTP 5kat
6.4.10.3 Światłowód jednomodowy dwuwłóknowy
6.4.10.4 GPD
6.4.10.5 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.5 Wentylacja mechaniczna
6.5.1 Wentylacja mechaniczna garażu, pom. Techn. 
6.5.1.1 kanały w pionach z klapami p.poż
6.5.1.2 kanały w garażu
6.5.1.3 Wentylatory bytowe garażu
6.5.1.4 Kratki, czerpnie, wyrzutnie
6.5.1.5 Pomiary i regulacja, rozruchy
6.5.2 Wentylacja pomieszczeń technicznych
6.5.2.1 Wentylacja przedsionków
6.5.2.2 Wentylacja separatorów
6.6 Wentylacja grawitacyjna
6.6.1 Wentylacja grawitaryjna zakończona nasadami kominowymi
6.7 Odwodnienia liniowe garażu i wjazdu do garażu
6.7.1 Korytka odwadniające garażu
6.8 Wentylacja mechaniczna
6.8.1 Wentylacja mechaniczna mieszkań
6.8.1.1 Kanały spiro z izolacją i klapami zwrotnymi
6.8.1.2 Kratki wentylacyjne
6.8.1.3 Wyrzutnie ścienne na kominach
6.8.1.4 Wentylatory kanałowe
6.5.1.5 Uruchomienie instalacji
6.8.2 Instalacja elektryczna do wentylacji mechanicznej (w tym maszty odgromowe)
6.8.2.1 Instalacja elektryczna do wentylacji mechanicznej (w tym maszty odgromowe)
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lp Nazwa zadania

A Zielona Dolina 2. Etap 2. Budynki 1-25
1 Stan zero
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 wykopy pod budynki ze złożeniem materiału pod późniejsze zasypki
1.1.2 wykopy z odwozem urobku
1.1.3 obsypanie z zagęszczeniem
1.2 Fundamenty
1.2.1 wymiana gruntu pod płytę fundamentową
1.2.1.1 wymiana gruntu pod płytę fundamentową - materiał Inwestora
1.2.2 podkład z chudego betonu  
1.2.2.1 podkład z chudego betonu - C8/10 gr. 10 cm
1.2.3 płyta denna
1.2.3.1 betonowanie płyty - beton C30/37 W8
1.2.3.2 ławy fundamentowe - beton C30/37
1.2.3.3 ściany studni schładzającej C30/37, gr. 15 cm
1.2.3.4 ściany fundamentowe C30/37 gr. 25 cm
1.2.3.5 technologia TBW dla płyty (folia PE, styropian w klinach)
1.2.3.6 zbrojenie płyty, ław i ścian fundamentowych
1.3 Konstrukcja stanu "0"
1.3.1 elementy żelbetowe stanu "0"
1.3.1.1 ściany C30/37 gr. 20 cm
1.3.1.2 zbrojenie ścian gr. 20 cm
1.3.1.3 ściany C30/37 gr. 18 cm
1.3.1.4 zbrojenie scian gr. 18 cm
1.3.1.5 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
1.3.1.6 zbrojenie ścian gr. 15 cm
1.3.1.7 słupy C30/37
1.3.1.8 zbrojenie słupów zewnętrznych
1.3.1.9 belki, napdroża C30/37
1.3.1.10 zbrojenie belek, nadproży
1.3.1.11 strop gr. 18 cm C30/37
1.3.1.12 zbrojenie stropu gr. 18 cm
1.3.1.13 strop gr. 20 cm C30/37
1.3.1.14 zbrojenie stropu gr. 20 cm
1.3.1.15 strop gr. 22 cm C30/37
1.3.1.16 zbrojenie stropu gr. 22 cm
1.3.1.17 strop gr. 30 cm C30/37
1.3.1.18 zbrojenie stropu gr. 30 cm
1.3.1.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C30/37
1.3.1.20 zbrojenie schodów
1.3.2 izolacje pionowe 
1.3.2.1 technologia TBW dla ścian zewnętrznych
1.3.3 izolacje pionowe obwodowe - cieplne
1.3.3.1 izolacja gr. 10 cm + klej
1.3.3.2 folia kubełkowa
1.3.3.3 hydroizolacja ścian i ław fundamentowych typu lekkiego
2 Stan surowy otwarty
2.1 Konstrukcja żelbetowa
2.1.1 konstrukcja żelbetowa parteru
2.1.1.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.1.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.1.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.1.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.1.5 belki C30/37
2.1.1.6 zbrojenie belek
2.1.1.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.1.8 zbrojenie słupów
2.1.1.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.1.10 zbrojenie scian gr. 16 cm
2.1.1.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.1.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.1.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
2.1.1.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.1.15 balustrady żelbetowe gr. 15 cm, C25/30
2.1.1.16 zbrojenie balustrad gr. 15 cm
2.1.1.17 balustrady żelbetowe gr. 12 cm, C25/30
2.1.1.18 zbrojenie balustrad gr. 12 cm
2.1.1.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C30/37
2.1.1.20 zbrojenie biegów i spoczników
2.1.1.21 zbrojenie comax
2.1.1.22 schody zewnetrzne, C25/30
2.1.1.23 zbrojenie śchodów zewnętrznych
2.1.1.24 dylatacja z wełny gr. 2 cm
2.1.1.25 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.1.26 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.2 konstrukcja żelbetowa 1 piętra
2.1.2.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.2.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.2.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.2.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.2.5 belki  C30/37
2.1.2.6 zbrojenie belek
2.1.2.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.2.8 zbrojenie słupów
2.1.2.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.2.10 zbrojenie ścian gr. 16 cm
2.1.2.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.2.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.2.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
2.1.2.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.2.15 balustrady żelbetowe gr. 15 cm, C25/30
2.1.2.16 zbrojenie balustrad gr. 15 cm
2.1.2.17 balustrady żelbetowe gr. 12 cm, C25/30
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2.1.2.18 zbrojenie balustrad gr. 12 cm
2.1.2.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C25/30
2.1.2.20 zbrojenie schodów i biegów
2.1.2.21 zbrojenie comax
2.1.2.22 dylatacja gr. 2 cm
2.1.2.23 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.2.24 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.3 konstrukcja żelbetowa 2 piętra
2.1.3.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.3.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.3.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.3.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.3.5 belki C30/37
2.1.3.6 zbrojenie belek
2.1.3.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.3.8 zbrojenie słupów
2.1.3.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.3.10 zbrojenie ścian gr. 16 cm
2.1.3.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.3.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.3.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm (balustrady balkonowe)
2.1.3.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.3.15 schody żelbetowe gr. 18 cm C25/30
2.1.3.16 zbrojenie schodów i biegów
2.1.3.17 zbrojenie comax
2.1.3.18 dylatacja z wełny gr. 2 cm
2.1.3.19 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.3.20 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.4 konstrukcja żelbetowa na dachu
2.1.4.1 nadszybie gr. 15 cm, C25/30
2.1.4.2 nadszybie gr. 20 cm, C25/30
2.1.4.3 zbrojenie nadszybia
2.1.4.4 belki, wieńce C25/30
2.1.4.5 zbrojenie belek, wieńcy
2.1.4.6 słupy, trzpienie C25/30
2.1.4.7 zbrojenie  słupów
2.1.4.8 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.4.9 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.2 Konstrukcje murowe - ściany osłonowe
2.2.1 osłonowe parteru
2.2.1.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.1.2 filarki z cegły pełnej klasy 20 Mpa, gr. 25 cm
2.2.1.3 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.2 osłonowe 1 piętro
2.2.2.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.2.2 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.3 osłonowe 2 piętro
2.2.3.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.3.2 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.4 osłonowe  - kotłownia
2.2.4.1 ściany zewnętrzne kotłowni - gr. 19 cm
3 Stan surowy zamknięty
3.1 Konstrukcja i pokrycie dachu
3.1.1 konstrukcja stropodachu (filaki żelbetowe, wieniec na attyce, ściany attyki)
3.1.1.1 trzpienie żelbetowe w ścianach attyk + wieniec
3.1.1.2 zbrojenie trzpieni i wieńca
3.1.1.3 ściany attyki gr. 19 cm
3.1.2 kominy murowane z ociepleniem + ocieplenie attyk z wyprawą
3.1.2.1 wymurowanie gr. 12 cm
3.1.2.2 kominy - docieplenie + zatopienie siatki
3.1.2.3 kominy - wyprawa elewacyjna
3.1.2.4 atyki - docieplenie + zatopienie siatki
3.1.2.5 attyki - wyprawa elewacyjna
3.1.3 czapki kominowe
3.1.3.1 czapki betonowe gr. 10 cm
3.1.4 pokrycie dachu i obróbki blacharskie, zadaszenia balkonów, wejść do klatek
3.1.4.1 folia pe
3.1.4.2 stryropian eps 100 gr. 20 cm
3.1.4.3 szlichta cementowa gr. 4 cm zbrojona siatką (styropian schodkowo)
3.1.4.4 2 x papa termozgrzewalna
3.1.4.5 listwy dociskowe, kliny w narożach
3.1.4.6 obróbki blacharskie
3.1.4.7 rynna
3.1.4.8 rura spustowa fi 10 cm
3.1.4.9 płyta osb
3.1.4.10 pokrycie papowe na więźbie drewnianej
3.1.4.11 przelewy awaryjne
3.1.4.12 wpusty dachowe - tylko montaż
3.1.4.13 styropian gr.5cm pod obróbkę blacharską
3.1.5 klapy dymowe
3.1.5.1 klapa dymowa
3.2 Stolarka i ślusarka okienna
3.2.1 stolarka okienna PVC
3.2.1.1 okna pcv
3.2.1.2 nawiewniki cisnieniowe  (37-38 dB), osprzęt okienny (klamki, osłonki, itp..)
3.2.1.3 nawiewniki okienne eht
3.2.2 ślusarka aluminiowa
3.2.2.1 witryny aluminowe
3.2.2.2 nawiewniki okienne wszybowe
4 Roboty wykończeniowe wewnętrzne
4.1. Roboty murowe
4.1.1 Roboty murowe wewnętrzne garażu
4.1.1.1 wewnętrzne silka 12
4.1.1.1.1 silka E12
4.1.1.2 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.1.2.1 gr. 12 cm w garażu
4.1.1.2.2 nadproża
4.1.2 Roboty murowe wewnętrzne parteru
4.1.2.1 wewnętrzne silka 12
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4.1.2.1.1 silka E12
4.1.2.1.2 nadproża
4.1.2.2 wewnętrzne silka 18
4.1.2.2.1 silka e18a nośne
4.1.2.2.2 silka e18a nienośne
4.1.2.2.3 nadproża L19
4.1.2.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.2.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.2.3.2 nadproża porotherm
4.1.2.4 wewnętrzne silka E8
4.1.2.4.1 silka E8
4.1.2.5 kominy wentylacyjne murowane
4.1.2.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.2.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.2.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.2.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.2.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.3 Roboty murowe wewnętrzne 1 piętra
4.1.3.1 wewnętrzne silka 12
4.1.3.1.1 silka E12
4.1.3.1.2 nadproża
4.1.3.2 wewnętrzne silka 18
4.1.3.2.1 silka e18a nośne
4.1.3.2.2 silka e18a nienośne
4.1.3.2.3 nadproża L19
4.1.3.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.3.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.3.3.2 nadproża porotherm
4.1.3.4 wewnętrzne silka E8
4.1.3.4.1 silka E8
4.1.3.5 kominy wentylacyjne murowane
4.1.3.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.3.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.3.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.3.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.3.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.4 Roboty murowe wewnętrzne 2 piętra
4.1.4.1 wewnętrzne silka 12
4.1.4.1.1 silka E12
4.1.4.1.2 nadproża
4.1.4.2 wewnętrzne silka 18
4.1.4.2.1 silka e18a nośne
4.1.4.2.2 silka e18a nienośne
4.1.4.2.3 nadproża L19
4.1.4.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.4.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.4.3.2 nadproża porotherm
4.1.4.4 wewnętrzne silka E8
4.1.4.4.1 silka E8
4.1.4.5 kominy wentylacyjne murowane
4.4.1.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.4.1.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.4.1.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.4.1.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.4.1.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.5 Roboty murowe wewnętrzne kotłowni i ponad dachem
4.1.5.1 wewnętrzne silka 12
4.1.5.1.1 silka E12
4.1.5.2 wewnętrzne silka 18
4.1.5.2.1 silka e18a
4.1.5.3 wewnętrzne silka E8
4.1.5.3.1 silka E8
4.1.5.4 kominy wentylacyjne murowane
4.1.5.4.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.5.4.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.5.4.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.5.4.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.5.4.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.2 Tynki, docieplenia, zabudowy
4.2.1 docieplenie garażu wełna 10 cm
4.2.1.1 wełna ,system garażowy - przyklejenie wełny
4.2.1.2 wełna, system garażowy - wyprawa wykończeniowa
4.2.2 docieplenie garażu wełna 5 cm
4.2.2.1 wełna, system garażowy - przyklejenie wełny
4.2.2.2 wełna, system garażowy - wyprawa wykończeniowa
4.2.3 tynki w lokalach - parter
4.2.3.1 tynk gipsowy
4.2.3.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.3.3 kratki pcv 14x21 cm
4.2.3.4 kratki pc fi 125
4.2.4 tynki w lokalach - 1 piętro
4.2.4.1 tynk gipsowy
4.2.4.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.4.3 kratki pc fi 125
4.2.5 tynki w lokalach - 2 piętro
4.2.5.1 tynk gipsowy
4.2.5.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.5.3 kratki pc fi 125
4.2.6 tynki w komunikacji garaż
4.2.6.1 tynk cem-wap/gipsowe
4.2.7 tynki i docieplenia w komunikacji -  parter
4.2.7.1 tynk gipsowy
4.2.7.2 tynk cem-wap
4.2.7.3 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 10 cm - wiatrołap
4.2.7.4 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 5 cm - wiatrołap
4.2.7.5 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
4.2.7.6 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.8 tynki i docieplenia w komunikacji - 1 piętro
4.2.8.1 tynk gipsowy
4.2.8.2 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
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4.2.8.3 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.9 tynki i docieplenia w komunikacji - 2 piętro
4.2.9.1 tynk gipsowy
4.2.9.2 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
4.2.9.3 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.10 tynki i docieplenia w komunikacji - kotłownia
4.2.10.1 tynk gipsowy
4.2.11 tynki w pom. technicznych garażu
4.2.11.1 tynk cem-wap
4.2.12 tynki w pom. technicznych parteru
4.2.12.1 tynk gipsowy
4.2.12.2 tynk cem-wap

4.2.12.3 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 10 cm - kotłownia, hydrofornia
4.2.12.4 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 5 cm - kotłownia, hydrofornia
4.2.12.5 kratki wentylacyjne 14x14 cm
4.2.12.6 kratki wentylacyjne 25x25 cm
4.2.13 tynki w pom. technicznych 1 piętra
4.2.13.1 tynk gipsowy
4.2.14 tynki w pom. technicznych 2 piętra
4.2.14.1 tynk gipsowy
4.2.15 tynki w pom. technicznych - kotłownia
4.2.15.1 tynk gipsowy
4.2.16 zabudowy GK
4.2.16.1 sufity podwieszane - 2 piętro
4.2.16.2 sufity podwieszane - korytarz kotłownia
4.2.16.3 zabudowy GK
4.2.16.4 sufity podwieszane - kotłwonia płyta 2xGKF
4.2.16.5 wygłuszenie rur spustowych
4.2.16.6 przeciwpożarowy zawór odcinający 125 EIS 60
4.3 Szlichty i izolacje
4.3.1 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - parter
4.3.2 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - 1 piętro
4.3.3 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - 2 piętro
4.3.4 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja parter
4.3.5 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja - 1 piętro
4.3.6 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja - 2 piętro
4.3.7 szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - garaż

4.3.8
szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - parter, 1 piętro, 2 piętro (w tym 
kotłownia jeżeli jest zlokalizowana na parterze)

4.3.9 szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - kotłownia
4.4 Posadzka w garażu
4.4.1 beton c20/25, zbrojenie rozproszone 0,6 kg/m3, średnia grubość 15 cm
4.5 Drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych
4.5.1 Dostawa i montaż ościeżnic budowlanych

4.5.2
Dostawa i montaż ościeżnic docelowych oraz uzbrojonych skrzydeł drzwiowych wraz z 
wkładkami budowlanymi – drzwi bez EI

4.5.3
Dostawa i montaż ościeżnic docelowych oraz uzbrojonych skrzydeł drzwiowych wraz z 
wkładkami budowlanymi – drzwi EI30

4.5.4 Dostawa i montaż okuć, klamek, wizjerów, itp.
4.6 Ślusarka stalowa i stolarka drzwiowa
4.6.1 drzwi techniczne stalowe pełne
4.6.1.1 drzwi D9 - bud. KG
4.6.1.2 drzwi D11 - bud. L
4.6.1.3 drzwi D4 - 1,13x2,07m - do kotłowni i hydroforni - budynek Cu
4.6.1.4 drzwi D5, D6 - do kotłowni, 115+50x207 cm - bud. C, Cm
4.6.1.5 drzwi D5 - do pom wodomierza 115x207 cm - bud. Cm
4.6.1.6 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.2 drzwi techniczne stalowe EI 30 pełne
4.6.2.1 drzwi D4 - 1,03x2,07m - budynek Cm
4.6.2.2 drzwi D5 30+90x200 do hydroforni - bud. K
4.6.2.3 drzwi D4 80x200 do pomieszczeń technicznych - bud. K
4.6.2.4 drzwi D4, D5 - budynek KG i L
4.6.2.5 drzwi D7 - budynek L
4.6.2.6 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.3 drzwi techniczne stalowe EI 30 z przeszkleniem
4.6.3.1 drzwi D8 - budynek KG
4.6.3.2 drzwi D9 - budynek L
4.6.3.3 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.4 drzwi techniczne stalowe EI 60 pełne
4.6.4.1 drzwi D6 90x200 do kotłowni - bud. K
4.6.4.2 drzwi D7 - budynek KG
4.6.4.3 drzwi D6 - budynek KG
4.6.4.4 drzwi D8 - budynek L
4.6.4.5 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.5 wycieraczki i inne drobne elementy
4.6.5.1 wycieraczka zewnętrzna aluminiowa+szlam
4.6.5.2 żaluzja czerpni 145x45
4.6.5.3 kratki wentylacyjne stropodach 14x14 cm
4.6.5.4 blacha ryflowana - przykrycie studzienki schładzającej
4.6.5.5 schody stalowe w kotłowni 4x18,25x25 cm
4.6.6 drzwiczki rewizyjne
4.6.1 drzwiczki rewizyjne - parter
4.6.2 drzwiczki rewizyjne - 1 piętro
4.6.3 drzwiczki rewizyjne - 2 piętro
4.6.7 drabiny stalowe
4.6.7.1 drabiny dł 3 mb
4.6.8 drzwi drewniane płycinowe pełne
4.6.8.1 drzwi D5
4.6.8.2 drzwi D6
4.6.8.3 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.9 wygrodzenia boksów z siatki z drzwiami
4.6.9.1 wygrodzenie boksów z siatki stalowej, np.. UTS typ SG firmy Janus
4.6.9.2 drzwi do boksów
4.7 Ślusarka aluminiowa
4.7.1 ślusarka aluminiowa drzwiowa
4.7.1.1 drzwi D1 - 1,7x2,4 m - bud. C, Cm zew.
4.7.1.2 drzwi D2 - 1,7x2,4 m - bud. Cu zew.
4.7.1.3 drzwi D2 - 1,7x2,4 m - bud. C, Cm wew.
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4.7.1.4 drzwi D5 - 1,7x2,4 m - bud. Cu wew.
4.7.1.5 drzwi D1 - 1,7x2,42 m - bud. Cu (wejścia do usług)
4.7.1.6 drzwi D3 - 1,1x2,4 - bud. Cu zew
4.7.1.7 drzwi D1 - 1,25x2,35 m - bud. K zew.
4.7.1.8 drzwi D1 - 1,4x2,4 m - bud. L i KG zew.
4.7.1.9 drzwi D2 - 1,4x2,4 m - bud. L wew.
4.7.2 ślusarka aluminiowa drzwiowa EI 30
4.7.2.1 drzwi D2 - 1,25x2,35 - bud. KG i K
4.7.2.2 drzwi D10 - 1,05x2,07 - bud. L
4.8 Bramy garażowe
4.8.1 brama garażowa 5x2,16 m
4.8.2 piloty do bramy
4.9 Wykończenie ścian i posadzek - okładziny
4.9.1 komunikacja - garaż
4.9.1.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.1.2 fugowanie
4.9.1.3 cokoły
4.9.2 komunikacja - parter
4.9.2.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.2.2 fugowanie
4.9.2.3 cokoły
4.9.2.4 płytki gresowe przy drzwiach do mieszkań (z fugowaniem)
4.9.3 komunikacja - 1 piętro
4.9.3.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.3.2 fugowanie
4.9.3.3 cokoły
4.9.3.4 płytki gresowe przy drzwiach do mieszkań (z fugowaniem)
4.9.4 komunikacja - 2 piętro
4.9.4.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.4.2 fugowanie
4.9.4.3 cokoły
4.9.4.4 płytki gresowe przy drzwiachdo mieszkań (z fugowaniem)
4.9.5 pom. techniczne - garaż
4.9.5.1 gres techniczny posadzka
4.9.5.2 fugowanie
4.9.5.3 cokoły
4.9.6 pom. techniczne - parter
4.9.6.1 gres techniczny posadzka
4.9.6.2 płytki ścienne
4.9.6.3 fugowanie
4.9.6.4 cokół
4.9.7 pom. techniczne - 1 piętro
4.9.7.1 gres techniczny posadzka
4.9.7.2 fugowanie
4.9.7.3 cokoły
4.9.8 pom. techniczne - 2 piętro
4.9.8.1 gres techniczny posadzka
4.9.8.2 fugowanie
4.9.8.3 cokoły
4.9.9 pom. techniczne - kotłownia
4.9.9.1 gres techniczny posadzka
4.9.9.2 fugowanie
4.9.9.3 cokoły
4.10 Parapety wewnętrzne
4.10.1 parter
4.10.1.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.10.2 1 piętro
4.10.2.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.10.3 2 piętro
4.10.3.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.11 Roboty malarskie
4.11.1 Roboty malarskie wewnętrzne - garaż
4.11.1.1 komunikacja
4.11.1.1.1 malowanie
4.11.1.2 pom. techniczne
4.11.1.2.1 malowanie techniczne
4.11.2 Roboty malarskie wewnętrzne - parter
4.11.2.1 lokale
4.11.2.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.2.2 komunikacja
4.11.2.2.1 malowanie na gotowo
4.11.2.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.2.3 pom. techniczne
4.11.2.3.1 malowanie techniczne
4.11.3 Roboty malarskie wewnętrzne - 1 piętro
4.11.3.1 lokale
4.11.3.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.3.2 komunikacja
4.11.3.2.1 malowanie na gotowo
4.11.3.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.3.3 pom. techniczne
4.11.3.3.1 malowanie techniczne
4.11.4 Roboty malarskie wewnętrzne - 2 piętro
4.11.4.1 lokale
4.11.4.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.4.2 komunikacja
4.11.4.2.1 malowanie na gotowo
4.11.4.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.4.3 pom. techniczne
4.11.4.3.1 malowanie techniczne
4.11.5 Roboty malarskie wewnętrzne - kond. kotłowni
4.11.5.1 komunikacja
4.11.5.1.1 malowanie na gotowo
4.11.5.2 pom. techniczne
4.11.5.2.1 malowanie techniczne
4.12 Balustrady wewnętrzne
4.12.1 balustrady klatek schodowych
4.12.1.1 stal czarna malowana proszkowo + siatka
4.12.1.2 bramka antypaniczna
4.13 Windy, podnośniki, wykończenie szybów
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4.13.1 Winda 4 przystanki
4.13.1.1 630 kg, 1,1x1,4m
4.13.1.2 odbiory, udt, uruchomienie
4.13.1.3 malowanie szybu windowego
4.14 Wizualizacja i skrzynki na listy
4.14.1 wizualizacja budynków i terenu osiedla
4.14.1.1 wizualizacja budynków i osiedla
4.14.2 skrzynki na listy
4.14.2.1 skrzynki na listy
4.14.3 gabloty
4.14.3.1 gablota
4.15 Organizacja ruchu w garażu i wyposażenie
4.15.1 org. ruchu /pasy, oznakowanie, zabezp. ścian i słupów/
4.15.1.1 oznakowanie poziome garażu
4.15.1.2 oznakowanie pionowe garażu
4.15.2 wyposażenie garażu /gaśnice, koce gaśnicze/
4.15.2.1 wyposażenie p.poż
4.16 Sprzątanie
4.16.1 sprzątanie
5 Roboty wykończeniowe zewnętrzne
5.1 Elewacje
5.1.1 elewacja lekka-mokra - północna
5.1.1.1 przyklejenie styropianu
5.1.1.2 zatopienie siatki
5.1.1.3 wyprawa
5.1.1.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.1.5 parapety zewnętrzne
5.1.1.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.2 elewacja lekka-mokra - południowa
5.1.2.1 przyklejenie styropianu
5.1.2.2 zatopienie siatki
5.1.2.3 wyprawa
5.1.2.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.2.5 parapety zewnętrzne
5.1.2.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.3 elewacja lekka-mokra - wschodnia
5.1.3.1 przyklejenie styropianu
5.1.3.2 zatopienie siatki
5.1.3.3 wyprawa
5.1.3.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.3.5 parapety zewnętrzne
5.1.3.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.4 elewacja lekka-mokra - zachodnia
5.1.4.1 przyklejenie styropianu
5.1.4.2 zatopienie siatki
5.1.4.3 wyprawa
5.1.4.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.4.5 parapety zewnętrzne
5.1.4.6 wygłuszenie rur spustowych
5.2 Balustrady zewnętrzne
5.2.1 balustrady balkonowe - parter
5.2.1.1 marki
5.2.1.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.1.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.2 ekrany dzielące balkony - parter
5.2.2.1 marki
5.2.2.2 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.2.3 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,5 m
5.2.3 balustrady balkonowe - 1 piętro
5.2.3.1 marki
5.2.3.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.3.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.4 ekrany dzielące balkony - 1 piętro
5.2.4.1 marki
5.2.4.1 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.5 balustrady balkonowe - 2 piętro
5.2.5.1 marki
5.2.5.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.5.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.6 ekrany dzielące balkony - 2 piętro
5.2.6.1 marki
5.2.6.2 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.7 kratki kominowe
5.2.7.1 kratki kominowe
5.3 Szlichty i izolacje
5.3.1 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja północna

5.3.2 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja północna

5.3.3
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja północna

5.3.4 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja południowa
5.3.5 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja południowa

5.3.6
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja południowa

5.3.7 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja wchodnia
5.3.8 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja wschodnia

5.3.9
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja wschodnia

5.3.10 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja zachodnia
5.3.11 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja zachodnia

5.3.12
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja zachodnia

6 Instalacje wewnętrzne
6.1 Instalacje wod.-kan. + instalacja gazu
6.1.1 Kondygnacja garażu
6.1.1.1 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
6.1.1.1.1 poziomy w garażach
6.1.1.1.2 Izolacja termiczna poziomów
6.1.1.2 instalacja hydrantowa
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6.1.1.2.1 Instalacja hydrantowa
6.1.1.2.2 Montaż szafek i zaworów hydrantowych
6.1.1.2.3 Dostawa i montaż zestawu hydroforowego
6.1.1.2.4 Rozruch zestawu hydroforowego
6.1.1.2.5 Próba szczelności
6.1.1.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
6.1.1.3.1 poziomy w garażach
6.1.1.4 Instalacja kanalizacji deszczowej
6.1.1.4.1 poziomy w garażach
6.1.1.4.2 Instalacja podposadzkowa w płycie fundamentowej
6.1.1.4.3 Separatory
6.1.2 Kondygnacje nadziemne
6.1.2.1 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
6.1.2.1.1 piony
6.1.2.1.2 Izolacja termiczna pionów
6.1.2.1.3 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (parter)
6.1.2.1.4 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (I pietro)
6.1.2.1.5 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (II piętro)
6.1.2.1.6 dostawa i montaż wodomierzy, 
6.1.2.1.7 dostawa i montaż osprzętu
6.1.2.1.8 Montaż przejść p.poż.
6.1.2.1.9 Próba szczelności
6.1.2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
6.1.2.2.1 piony
6.1.2.2.2 Instalacja lokalowa (parter)
6.1.2.2.3 Instalacja lokalowa (I pietro)
6.1.2.2.4 Instalacja lokalowa (II piętro)
6.1.2.2.5 Rury wywiewne
6.1.2.3 Instalacja kanalizacji deszczowej
6.1.2.3.1 piony
6.1.2.3.2 Montaż wpustów dachowych
6.1.2.4 Instalacja gazowa
6.1.2.4.1 Instalacja gazowa (parter)
6.1.2.4.2 Instalacja gazowa (I piętro)
6.1.2.4.3 Instalacja gazowa (II piętro)
6.1.2.4.4 piony i poziomy w garażu
6.1.2.4.5 stelaże pod gazomierz

6.1.2.4.6
Włączenie do punktu redukcyjno - pomiarowego wraz z próbami szczelności i 
odbiorami

6.2 Instalacje C.O.
6.2.1 piony
6.2.2 Izolacja termiczna pionów
6.2.3 Instalacja lokalowa (parter)
6.2.4 Instalacja lokalowa (I pietro)
6.2.5 Instalacja lokalowa (II piętro)
6.2.6 Montaż grzejników (parter)
6.2.7 Montaż grzejników (1 piętro)
6.2.8 Montaż grzejników (2 piętro)
6.2.9 Montaż głowic termostatycznych
6.2.10 Montaż liczników ciepła
6.2.11 Montaż zaworów podpionowych i regulacyjnych
6.2.12 Próba szczelności
6.3 Kotłownia gazowa
6.3.1 Kotłownia - technologia, dostawa i montaż
6.3.2 próby, odbiory, dokumentacja powykonawcza
6.4 Instalacje elektryczne i teletechniczne
6.4.1 Instalacje w mieszkaniach

6.4.1.1
Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - parter (w budynku CU 
w usługach)

6.4.1.2 Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - I piętro
6.4.1.3 Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - II piętro 

6.4.1.4
Wykonanie instalacji teletechnicznej (przed wylewką) w mieszkaniach (w budynku CU 
również w usługach)

6.4.1.5 Montaż tablic mieszkaniowych (w budynku CU również tablice TU)
6.4.1.6 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - parter 
6.4.1.7 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - I piętro 
6.4.1.8 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - II piętro
6.4.1.9 Pomiary instalacji w mieszkaniach, dokumentacja powykonawcza
6.4.2 Rozdzielnie
6.4.2.1 TL-P 
6.4.2.2 TL-1 
6.4.2.3 TL-2 
6.4.2.4 TG 
6.4.2.5 Tablice administracyjne (TA, TK, itd.)
6.4.3 Trasy kablowe
6.4.3.1 Trasy kablowe (korytka, drabinki, przusty i przejścia ppoż)
6.4.4 Wewnętrzne linie zasilające, okablowanie cześci wspólnych
6.4.4.1 WLZ ZK - TG
6.4.4.2 WLZ TG-TL 
6.4.4.3 WLZ TL-TM
6.4.4.4 WLZ do tablic administracyjnych

6.4.4.5
Oprzewodowanie gniazd, wypustów oświetleniowych i wypustów zasilających 230V i 
400V w budynku

6.4.5 Biały montaż (oprawy oświetleniowe, osprzęt)
6.4.5.1 Oprawy oświetleniowe
6.4.5.2 Osprzęt (gniazda, włączniki, czujki ruchu, wyłączniki ppoż, itp)
6.4.5.3 Ogrzewanie rur instalacji sanitarnej
6.4.5.4 System detekcji gazów 
6.4.5.5 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.6 Uziemienie, instalacja odgromowa
6.4.6.1 Uziom
6.4.6.2 Instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze
6.4.6.3 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza (budynek KG)
6.4.7 Instalacja oddymiania klatki schodowej
6.4.7.1 Okablowanie
6.4.7.2 Urządzenia
6.4.7.3 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.8 Instalacja domofonowa
6.4.8.1 Okablowanie w budynku
6.4.8.2 Okablowanie miedzy budynkami i do furtki wejsciowej oraz stacja bramowa

Strona 31



BUDYNEK C21 Załącznik nr 11 - Tabela elementów rozliczeniowych

6.4.8.3 Urządzenia w budynku
6.4.8.4 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza (budynek KG)
6.4.9 Instalacja telewizji zbiorczej satelitarnej
6.4.9.1 Okablowanie
6.4.9.2 Urządzenia
6.4.9.3 Zestaw anten
6.4.9.4 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.10 Sieć strukturalna (internet, telefon, TVK, światłowód)
6.4.10.1 Telwizja kablowa - przewód RG6
6.4.10.2 Internet, telefon - przewód 2x UTP 5kat
6.4.10.3 Światłowód jednomodowy dwuwłóknowy
6.4.10.4 GPD
6.4.10.5 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.5 Wentylacja mechaniczna
6.5.1 Wentylacja mechaniczna garażu, pom. Techn. 
6.5.1.1 kanały w pionach z klapami p.poż
6.5.1.2 kanały w garażu
6.5.1.3 Wentylatory bytowe garażu
6.5.1.4 Kratki, czerpnie, wyrzutnie
6.5.1.5 Pomiary i regulacja, rozruchy
6.5.2 Wentylacja pomieszczeń technicznych
6.5.2.1 Wentylacja przedsionków
6.5.2.2 Wentylacja separatorów
6.6 Wentylacja grawitacyjna
6.6.1 Wentylacja grawitaryjna zakończona nasadami kominowymi
6.7 Odwodnienia liniowe garażu i wjazdu do garażu
6.7.1 Korytka odwadniające garażu
6.8 Wentylacja mechaniczna
6.8.1 Wentylacja mechaniczna mieszkań
6.8.1.1 Kanały spiro z izolacją i klapami zwrotnymi
6.8.1.2 Kratki wentylacyjne
6.8.1.3 Wyrzutnie ścienne na kominach
6.8.1.4 Wentylatory kanałowe
6.5.1.5 Uruchomienie instalacji
6.8.2 Instalacja elektryczna do wentylacji mechanicznej (w tym maszty odgromowe)
6.8.2.1 Instalacja elektryczna do wentylacji mechanicznej (w tym maszty odgromowe)
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lp Nazwa zadania

A Zielona Dolina 2. Etap 2. Budynki 1-25
1 Stan zero
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 wykopy pod budynki ze złożeniem materiału pod późniejsze zasypki
1.1.2 wykopy z odwozem urobku
1.1.3 obsypanie z zagęszczeniem
1.2 Fundamenty
1.2.1 wymiana gruntu pod płytę fundamentową
1.2.1.1 wymiana gruntu pod płytę fundamentową - materiał Inwestora
1.2.2 podkład z chudego betonu  
1.2.2.1 podkład z chudego betonu - C8/10 gr. 10 cm
1.2.3 płyta denna
1.2.3.1 betonowanie płyty - beton C30/37 W8
1.2.3.2 ławy fundamentowe - beton C30/37
1.2.3.3 ściany studni schładzającej C30/37, gr. 15 cm
1.2.3.4 ściany fundamentowe C30/37 gr. 25 cm
1.2.3.5 technologia TBW dla płyty (folia PE, styropian w klinach)
1.2.3.6 zbrojenie płyty, ław i ścian fundamentowych
1.3 Konstrukcja stanu "0"
1.3.1 elementy żelbetowe stanu "0"
1.3.1.1 ściany C30/37 gr. 20 cm
1.3.1.2 zbrojenie ścian gr. 20 cm
1.3.1.3 ściany C30/37 gr. 18 cm
1.3.1.4 zbrojenie scian gr. 18 cm
1.3.1.5 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
1.3.1.6 zbrojenie ścian gr. 15 cm
1.3.1.7 słupy C30/37
1.3.1.8 zbrojenie słupów zewnętrznych
1.3.1.9 belki, napdroża C30/37
1.3.1.10 zbrojenie belek, nadproży
1.3.1.11 strop gr. 18 cm C30/37
1.3.1.12 zbrojenie stropu gr. 18 cm
1.3.1.13 strop gr. 20 cm C30/37
1.3.1.14 zbrojenie stropu gr. 20 cm
1.3.1.15 strop gr. 22 cm C30/37
1.3.1.16 zbrojenie stropu gr. 22 cm
1.3.1.17 strop gr. 30 cm C30/37
1.3.1.18 zbrojenie stropu gr. 30 cm
1.3.1.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C30/37
1.3.1.20 zbrojenie schodów
1.3.2 izolacje pionowe 
1.3.2.1 technologia TBW dla ścian zewnętrznych
1.3.3 izolacje pionowe obwodowe - cieplne
1.3.3.1 izolacja gr. 10 cm + klej
1.3.3.2 folia kubełkowa
1.3.3.3 hydroizolacja ścian i ław fundamentowych typu lekkiego
2 Stan surowy otwarty
2.1 Konstrukcja żelbetowa
2.1.1 konstrukcja żelbetowa parteru
2.1.1.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.1.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.1.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.1.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.1.5 belki C30/37
2.1.1.6 zbrojenie belek
2.1.1.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.1.8 zbrojenie słupów
2.1.1.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.1.10 zbrojenie scian gr. 16 cm
2.1.1.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.1.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.1.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
2.1.1.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.1.15 balustrady żelbetowe gr. 15 cm, C25/30
2.1.1.16 zbrojenie balustrad gr. 15 cm
2.1.1.17 balustrady żelbetowe gr. 12 cm, C25/30
2.1.1.18 zbrojenie balustrad gr. 12 cm
2.1.1.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C30/37
2.1.1.20 zbrojenie biegów i spoczników
2.1.1.21 zbrojenie comax
2.1.1.22 schody zewnetrzne, C25/30
2.1.1.23 zbrojenie śchodów zewnętrznych
2.1.1.24 dylatacja z wełny gr. 2 cm
2.1.1.25 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.1.26 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.2 konstrukcja żelbetowa 1 piętra
2.1.2.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.2.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.2.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.2.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.2.5 belki  C30/37
2.1.2.6 zbrojenie belek
2.1.2.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.2.8 zbrojenie słupów
2.1.2.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.2.10 zbrojenie ścian gr. 16 cm
2.1.2.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.2.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.2.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
2.1.2.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.2.15 balustrady żelbetowe gr. 15 cm, C25/30
2.1.2.16 zbrojenie balustrad gr. 15 cm
2.1.2.17 balustrady żelbetowe gr. 12 cm, C25/30
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2.1.2.18 zbrojenie balustrad gr. 12 cm
2.1.2.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C25/30
2.1.2.20 zbrojenie schodów i biegów
2.1.2.21 zbrojenie comax
2.1.2.22 dylatacja gr. 2 cm
2.1.2.23 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.2.24 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.3 konstrukcja żelbetowa 2 piętra
2.1.3.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.3.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.3.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.3.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.3.5 belki C30/37
2.1.3.6 zbrojenie belek
2.1.3.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.3.8 zbrojenie słupów
2.1.3.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.3.10 zbrojenie ścian gr. 16 cm
2.1.3.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.3.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.3.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm (balustrady balkonowe)
2.1.3.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.3.15 schody żelbetowe gr. 18 cm C25/30
2.1.3.16 zbrojenie schodów i biegów
2.1.3.17 zbrojenie comax
2.1.3.18 dylatacja z wełny gr. 2 cm
2.1.3.19 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.3.20 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.4 konstrukcja żelbetowa na dachu
2.1.4.1 nadszybie gr. 15 cm, C25/30
2.1.4.2 nadszybie gr. 20 cm, C25/30
2.1.4.3 zbrojenie nadszybia
2.1.4.4 belki, wieńce C25/30
2.1.4.5 zbrojenie belek, wieńcy
2.1.4.6 słupy, trzpienie C25/30
2.1.4.7 zbrojenie  słupów
2.1.4.8 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.4.9 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.2 Konstrukcje murowe - ściany osłonowe
2.2.1 osłonowe parteru
2.2.1.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.1.2 filarki z cegły pełnej klasy 20 Mpa, gr. 25 cm
2.2.1.3 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.2 osłonowe 1 piętro
2.2.2.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.2.2 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.3 osłonowe 2 piętro
2.2.3.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.3.2 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.4 osłonowe  - kotłownia
2.2.4.1 ściany zewnętrzne kotłowni - gr. 19 cm
3 Stan surowy zamknięty
3.1 Konstrukcja i pokrycie dachu
3.1.1 konstrukcja stropodachu (filaki żelbetowe, wieniec na attyce, ściany attyki)
3.1.1.1 trzpienie żelbetowe w ścianach attyk + wieniec
3.1.1.2 zbrojenie trzpieni i wieńca
3.1.1.3 ściany attyki gr. 19 cm
3.1.2 kominy murowane z ociepleniem + ocieplenie attyk z wyprawą
3.1.2.1 wymurowanie gr. 12 cm
3.1.2.2 kominy - docieplenie + zatopienie siatki
3.1.2.3 kominy - wyprawa elewacyjna
3.1.2.4 atyki - docieplenie + zatopienie siatki
3.1.2.5 attyki - wyprawa elewacyjna
3.1.3 czapki kominowe
3.1.3.1 czapki betonowe gr. 10 cm
3.1.4 pokrycie dachu i obróbki blacharskie, zadaszenia balkonów, wejść do klatek
3.1.4.1 folia pe
3.1.4.2 stryropian eps 100 gr. 20 cm
3.1.4.3 szlichta cementowa gr. 4 cm zbrojona siatką (styropian schodkowo)
3.1.4.4 2 x papa termozgrzewalna
3.1.4.5 listwy dociskowe, kliny w narożach
3.1.4.6 obróbki blacharskie
3.1.4.7 rynna
3.1.4.8 rura spustowa fi 10 cm
3.1.4.9 płyta osb
3.1.4.10 pokrycie papowe na więźbie drewnianej
3.1.4.11 przelewy awaryjne
3.1.4.12 wpusty dachowe - tylko montaż
3.1.4.13 styropian gr.5cm pod obróbkę blacharską
3.1.5 klapy dymowe
3.1.5.1 klapa dymowa
3.2 Stolarka i ślusarka okienna
3.2.1 stolarka okienna PVC
3.2.1.1 okna pcv
3.2.1.2 nawiewniki cisnieniowe  (37-38 dB), osprzęt okienny (klamki, osłonki, itp..)
3.2.1.3 nawiewniki okienne eht
3.2.2 ślusarka aluminiowa
3.2.2.1 witryny aluminowe
3.2.2.2 nawiewniki okienne wszybowe
4 Roboty wykończeniowe wewnętrzne
4.1. Roboty murowe
4.1.1 Roboty murowe wewnętrzne garażu
4.1.1.1 wewnętrzne silka 12
4.1.1.1.1 silka E12
4.1.1.2 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.1.2.1 gr. 12 cm w garażu
4.1.1.2.2 nadproża
4.1.2 Roboty murowe wewnętrzne parteru
4.1.2.1 wewnętrzne silka 12
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4.1.2.1.1 silka E12
4.1.2.1.2 nadproża
4.1.2.2 wewnętrzne silka 18
4.1.2.2.1 silka e18a nośne
4.1.2.2.2 silka e18a nienośne
4.1.2.2.3 nadproża L19
4.1.2.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.2.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.2.3.2 nadproża porotherm
4.1.2.4 wewnętrzne silka E8
4.1.2.4.1 silka E8
4.1.2.5 kominy wentylacyjne murowane
4.1.2.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.2.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.2.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.2.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.2.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.3 Roboty murowe wewnętrzne 1 piętra
4.1.3.1 wewnętrzne silka 12
4.1.3.1.1 silka E12
4.1.3.1.2 nadproża
4.1.3.2 wewnętrzne silka 18
4.1.3.2.1 silka e18a nośne
4.1.3.2.2 silka e18a nienośne
4.1.3.2.3 nadproża L19
4.1.3.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.3.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.3.3.2 nadproża porotherm
4.1.3.4 wewnętrzne silka E8
4.1.3.4.1 silka E8
4.1.3.5 kominy wentylacyjne murowane
4.1.3.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.3.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.3.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.3.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.3.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.4 Roboty murowe wewnętrzne 2 piętra
4.1.4.1 wewnętrzne silka 12
4.1.4.1.1 silka E12
4.1.4.1.2 nadproża
4.1.4.2 wewnętrzne silka 18
4.1.4.2.1 silka e18a nośne
4.1.4.2.2 silka e18a nienośne
4.1.4.2.3 nadproża L19
4.1.4.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.4.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.4.3.2 nadproża porotherm
4.1.4.4 wewnętrzne silka E8
4.1.4.4.1 silka E8
4.1.4.5 kominy wentylacyjne murowane
4.4.1.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.4.1.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.4.1.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.4.1.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.4.1.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.5 Roboty murowe wewnętrzne kotłowni i ponad dachem
4.1.5.1 wewnętrzne silka 12
4.1.5.1.1 silka E12
4.1.5.2 wewnętrzne silka 18
4.1.5.2.1 silka e18a
4.1.5.3 wewnętrzne silka E8
4.1.5.3.1 silka E8
4.1.5.4 kominy wentylacyjne murowane
4.1.5.4.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.5.4.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.5.4.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.5.4.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.5.4.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.2 Tynki, docieplenia, zabudowy
4.2.1 docieplenie garażu wełna 10 cm
4.2.1.1 wełna ,system garażowy - przyklejenie wełny
4.2.1.2 wełna, system garażowy - wyprawa wykończeniowa
4.2.2 docieplenie garażu wełna 5 cm
4.2.2.1 wełna, system garażowy - przyklejenie wełny
4.2.2.2 wełna, system garażowy - wyprawa wykończeniowa
4.2.3 tynki w lokalach - parter
4.2.3.1 tynk gipsowy
4.2.3.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.3.3 kratki pcv 14x21 cm
4.2.3.4 kratki pc fi 125
4.2.4 tynki w lokalach - 1 piętro
4.2.4.1 tynk gipsowy
4.2.4.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.4.3 kratki pc fi 125
4.2.5 tynki w lokalach - 2 piętro
4.2.5.1 tynk gipsowy
4.2.5.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.5.3 kratki pc fi 125
4.2.6 tynki w komunikacji garaż
4.2.6.1 tynk cem-wap/gipsowe
4.2.7 tynki i docieplenia w komunikacji -  parter
4.2.7.1 tynk gipsowy
4.2.7.2 tynk cem-wap
4.2.7.3 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 10 cm - wiatrołap
4.2.7.4 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 5 cm - wiatrołap
4.2.7.5 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
4.2.7.6 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.8 tynki i docieplenia w komunikacji - 1 piętro
4.2.8.1 tynk gipsowy
4.2.8.2 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
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4.2.8.3 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.9 tynki i docieplenia w komunikacji - 2 piętro
4.2.9.1 tynk gipsowy
4.2.9.2 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
4.2.9.3 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.10 tynki i docieplenia w komunikacji - kotłownia
4.2.10.1 tynk gipsowy
4.2.11 tynki w pom. technicznych garażu
4.2.11.1 tynk cem-wap
4.2.12 tynki w pom. technicznych parteru
4.2.12.1 tynk gipsowy
4.2.12.2 tynk cem-wap

4.2.12.3 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 10 cm - kotłownia, hydrofornia
4.2.12.4 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 5 cm - kotłownia, hydrofornia
4.2.12.5 kratki wentylacyjne 14x14 cm
4.2.12.6 kratki wentylacyjne 25x25 cm
4.2.13 tynki w pom. technicznych 1 piętra
4.2.13.1 tynk gipsowy
4.2.14 tynki w pom. technicznych 2 piętra
4.2.14.1 tynk gipsowy
4.2.15 tynki w pom. technicznych - kotłownia
4.2.15.1 tynk gipsowy
4.2.16 zabudowy GK
4.2.16.1 sufity podwieszane - 2 piętro
4.2.16.2 sufity podwieszane - korytarz kotłownia
4.2.16.3 zabudowy GK
4.2.16.4 sufity podwieszane - kotłwonia płyta 2xGKF
4.2.16.5 wygłuszenie rur spustowych
4.2.16.6 przeciwpożarowy zawór odcinający 125 EIS 60
4.3 Szlichty i izolacje
4.3.1 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - parter
4.3.2 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - 1 piętro
4.3.3 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - 2 piętro
4.3.4 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja parter
4.3.5 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja - 1 piętro
4.3.6 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja - 2 piętro
4.3.7 szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - garaż

4.3.8
szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - parter, 1 piętro, 2 piętro (w tym 
kotłownia jeżeli jest zlokalizowana na parterze)

4.3.9 szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - kotłownia
4.4 Posadzka w garażu
4.4.1 beton c20/25, zbrojenie rozproszone 0,6 kg/m3, średnia grubość 15 cm
4.5 Drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych
4.5.1 Dostawa i montaż ościeżnic budowlanych

4.5.2
Dostawa i montaż ościeżnic docelowych oraz uzbrojonych skrzydeł drzwiowych wraz z 
wkładkami budowlanymi – drzwi bez EI

4.5.3
Dostawa i montaż ościeżnic docelowych oraz uzbrojonych skrzydeł drzwiowych wraz z 
wkładkami budowlanymi – drzwi EI30

4.5.4 Dostawa i montaż okuć, klamek, wizjerów, itp.
4.6 Ślusarka stalowa i stolarka drzwiowa
4.6.1 drzwi techniczne stalowe pełne
4.6.1.1 drzwi D9 - bud. KG
4.6.1.2 drzwi D11 - bud. L
4.6.1.3 drzwi D4 - 1,13x2,07m - do kotłowni i hydroforni - budynek Cu
4.6.1.4 drzwi D5, D6 - do kotłowni, 115+50x207 cm - bud. C, Cm
4.6.1.5 drzwi D5 - do pom wodomierza 115x207 cm - bud. Cm
4.6.1.6 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.2 drzwi techniczne stalowe EI 30 pełne
4.6.2.1 drzwi D4 - 1,03x2,07m - budynek Cm
4.6.2.2 drzwi D5 30+90x200 do hydroforni - bud. K
4.6.2.3 drzwi D4 80x200 do pomieszczeń technicznych - bud. K
4.6.2.4 drzwi D4, D5 - budynek KG i L
4.6.2.5 drzwi D7 - budynek L
4.6.2.6 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.3 drzwi techniczne stalowe EI 30 z przeszkleniem
4.6.3.1 drzwi D8 - budynek KG
4.6.3.2 drzwi D9 - budynek L
4.6.3.3 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.4 drzwi techniczne stalowe EI 60 pełne
4.6.4.1 drzwi D6 90x200 do kotłowni - bud. K
4.6.4.2 drzwi D7 - budynek KG
4.6.4.3 drzwi D6 - budynek KG
4.6.4.4 drzwi D8 - budynek L
4.6.4.5 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.5 wycieraczki i inne drobne elementy
4.6.5.1 wycieraczka zewnętrzna aluminiowa+szlam
4.6.5.2 żaluzja czerpni 145x45
4.6.5.3 kratki wentylacyjne stropodach 14x14 cm
4.6.5.4 blacha ryflowana - przykrycie studzienki schładzającej
4.6.5.5 schody stalowe w kotłowni 4x18,25x25 cm
4.6.6 drzwiczki rewizyjne
4.6.1 drzwiczki rewizyjne - parter
4.6.2 drzwiczki rewizyjne - 1 piętro
4.6.3 drzwiczki rewizyjne - 2 piętro
4.6.7 drabiny stalowe
4.6.7.1 drabiny dł 3 mb
4.6.8 drzwi drewniane płycinowe pełne
4.6.8.1 drzwi D5
4.6.8.2 drzwi D6
4.6.8.3 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.9 wygrodzenia boksów z siatki z drzwiami
4.6.9.1 wygrodzenie boksów z siatki stalowej, np.. UTS typ SG firmy Janus
4.6.9.2 drzwi do boksów
4.7 Ślusarka aluminiowa
4.7.1 ślusarka aluminiowa drzwiowa
4.7.1.1 drzwi D1 - 1,7x2,4 m - bud. C, Cm zew.
4.7.1.2 drzwi D2 - 1,7x2,4 m - bud. Cu zew.
4.7.1.3 drzwi D2 - 1,7x2,4 m - bud. C, Cm wew.
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4.7.1.4 drzwi D5 - 1,7x2,4 m - bud. Cu wew.
4.7.1.5 drzwi D1 - 1,7x2,42 m - bud. Cu (wejścia do usług)
4.7.1.6 drzwi D3 - 1,1x2,4 - bud. Cu zew
4.7.1.7 drzwi D1 - 1,25x2,35 m - bud. K zew.
4.7.1.8 drzwi D1 - 1,4x2,4 m - bud. L i KG zew.
4.7.1.9 drzwi D2 - 1,4x2,4 m - bud. L wew.
4.7.2 ślusarka aluminiowa drzwiowa EI 30
4.7.2.1 drzwi D2 - 1,25x2,35 - bud. KG i K
4.7.2.2 drzwi D10 - 1,05x2,07 - bud. L
4.8 Bramy garażowe
4.8.1 brama garażowa 5x2,16 m
4.8.2 piloty do bramy
4.9 Wykończenie ścian i posadzek - okładziny
4.9.1 komunikacja - garaż
4.9.1.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.1.2 fugowanie
4.9.1.3 cokoły
4.9.2 komunikacja - parter
4.9.2.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.2.2 fugowanie
4.9.2.3 cokoły
4.9.2.4 płytki gresowe przy drzwiach do mieszkań (z fugowaniem)
4.9.3 komunikacja - 1 piętro
4.9.3.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.3.2 fugowanie
4.9.3.3 cokoły
4.9.3.4 płytki gresowe przy drzwiach do mieszkań (z fugowaniem)
4.9.4 komunikacja - 2 piętro
4.9.4.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.4.2 fugowanie
4.9.4.3 cokoły
4.9.4.4 płytki gresowe przy drzwiachdo mieszkań (z fugowaniem)
4.9.5 pom. techniczne - garaż
4.9.5.1 gres techniczny posadzka
4.9.5.2 fugowanie
4.9.5.3 cokoły
4.9.6 pom. techniczne - parter
4.9.6.1 gres techniczny posadzka
4.9.6.2 płytki ścienne
4.9.6.3 fugowanie
4.9.6.4 cokół
4.9.7 pom. techniczne - 1 piętro
4.9.7.1 gres techniczny posadzka
4.9.7.2 fugowanie
4.9.7.3 cokoły
4.9.8 pom. techniczne - 2 piętro
4.9.8.1 gres techniczny posadzka
4.9.8.2 fugowanie
4.9.8.3 cokoły
4.9.9 pom. techniczne - kotłownia
4.9.9.1 gres techniczny posadzka
4.9.9.2 fugowanie
4.9.9.3 cokoły
4.10 Parapety wewnętrzne
4.10.1 parter
4.10.1.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.10.2 1 piętro
4.10.2.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.10.3 2 piętro
4.10.3.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.11 Roboty malarskie
4.11.1 Roboty malarskie wewnętrzne - garaż
4.11.1.1 komunikacja
4.11.1.1.1 malowanie
4.11.1.2 pom. techniczne
4.11.1.2.1 malowanie techniczne
4.11.2 Roboty malarskie wewnętrzne - parter
4.11.2.1 lokale
4.11.2.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.2.2 komunikacja
4.11.2.2.1 malowanie na gotowo
4.11.2.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.2.3 pom. techniczne
4.11.2.3.1 malowanie techniczne
4.11.3 Roboty malarskie wewnętrzne - 1 piętro
4.11.3.1 lokale
4.11.3.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.3.2 komunikacja
4.11.3.2.1 malowanie na gotowo
4.11.3.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.3.3 pom. techniczne
4.11.3.3.1 malowanie techniczne
4.11.4 Roboty malarskie wewnętrzne - 2 piętro
4.11.4.1 lokale
4.11.4.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.4.2 komunikacja
4.11.4.2.1 malowanie na gotowo
4.11.4.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.4.3 pom. techniczne
4.11.4.3.1 malowanie techniczne
4.11.5 Roboty malarskie wewnętrzne - kond. kotłowni
4.11.5.1 komunikacja
4.11.5.1.1 malowanie na gotowo
4.11.5.2 pom. techniczne
4.11.5.2.1 malowanie techniczne
4.12 Balustrady wewnętrzne
4.12.1 balustrady klatek schodowych
4.12.1.1 stal czarna malowana proszkowo + siatka
4.12.1.2 bramka antypaniczna
4.13 Windy, podnośniki, wykończenie szybów
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4.13.1 Winda 4 przystanki
4.13.1.1 630 kg, 1,1x1,4m
4.13.1.2 odbiory, udt, uruchomienie
4.13.1.3 malowanie szybu windowego
4.14 Wizualizacja i skrzynki na listy
4.14.1 wizualizacja budynków i terenu osiedla
4.14.1.1 wizualizacja budynków i osiedla
4.14.2 skrzynki na listy
4.14.2.1 skrzynki na listy
4.14.3 gabloty
4.14.3.1 gablota
4.15 Organizacja ruchu w garażu i wyposażenie
4.15.1 org. ruchu /pasy, oznakowanie, zabezp. ścian i słupów/
4.15.1.1 oznakowanie poziome garażu
4.15.1.2 oznakowanie pionowe garażu
4.15.2 wyposażenie garażu /gaśnice, koce gaśnicze/
4.15.2.1 wyposażenie p.poż
4.16 Sprzątanie
4.16.1 sprzątanie
5 Roboty wykończeniowe zewnętrzne
5.1 Elewacje
5.1.1 elewacja lekka-mokra - północna
5.1.1.1 przyklejenie styropianu
5.1.1.2 zatopienie siatki
5.1.1.3 wyprawa
5.1.1.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.1.5 parapety zewnętrzne
5.1.1.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.2 elewacja lekka-mokra - południowa
5.1.2.1 przyklejenie styropianu
5.1.2.2 zatopienie siatki
5.1.2.3 wyprawa
5.1.2.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.2.5 parapety zewnętrzne
5.1.2.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.3 elewacja lekka-mokra - wschodnia
5.1.3.1 przyklejenie styropianu
5.1.3.2 zatopienie siatki
5.1.3.3 wyprawa
5.1.3.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.3.5 parapety zewnętrzne
5.1.3.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.4 elewacja lekka-mokra - zachodnia
5.1.4.1 przyklejenie styropianu
5.1.4.2 zatopienie siatki
5.1.4.3 wyprawa
5.1.4.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.4.5 parapety zewnętrzne
5.1.4.6 wygłuszenie rur spustowych
5.2 Balustrady zewnętrzne
5.2.1 balustrady balkonowe - parter
5.2.1.1 marki
5.2.1.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.1.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.2 ekrany dzielące balkony - parter
5.2.2.1 marki
5.2.2.2 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.2.3 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,5 m
5.2.3 balustrady balkonowe - 1 piętro
5.2.3.1 marki
5.2.3.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.3.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.4 ekrany dzielące balkony - 1 piętro
5.2.4.1 marki
5.2.4.1 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.5 balustrady balkonowe - 2 piętro
5.2.5.1 marki
5.2.5.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.5.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.6 ekrany dzielące balkony - 2 piętro
5.2.6.1 marki
5.2.6.2 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.7 kratki kominowe
5.2.7.1 kratki kominowe
5.3 Szlichty i izolacje
5.3.1 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja północna

5.3.2 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja północna

5.3.3
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja północna

5.3.4 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja południowa
5.3.5 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja południowa

5.3.6
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja południowa

5.3.7 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja wchodnia
5.3.8 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja wschodnia

5.3.9
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja wschodnia

5.3.10 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja zachodnia
5.3.11 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja zachodnia

5.3.12
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja zachodnia

6 Instalacje wewnętrzne
6.1 Instalacje wod.-kan. + instalacja gazu
6.1.1 Kondygnacja garażu
6.1.1.1 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
6.1.1.1.1 poziomy w garażach
6.1.1.1.2 Izolacja termiczna poziomów
6.1.1.2 instalacja hydrantowa
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6.1.1.2.1 Instalacja hydrantowa
6.1.1.2.2 Montaż szafek i zaworów hydrantowych
6.1.1.2.3 Dostawa i montaż zestawu hydroforowego
6.1.1.2.4 Rozruch zestawu hydroforowego
6.1.1.2.5 Próba szczelności
6.1.1.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
6.1.1.3.1 poziomy w garażach
6.1.1.4 Instalacja kanalizacji deszczowej
6.1.1.4.1 poziomy w garażach
6.1.1.4.2 Instalacja podposadzkowa w płycie fundamentowej
6.1.1.4.3 Separatory
6.1.2 Kondygnacje nadziemne
6.1.2.1 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
6.1.2.1.1 piony
6.1.2.1.2 Izolacja termiczna pionów
6.1.2.1.3 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (parter)
6.1.2.1.4 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (I pietro)
6.1.2.1.5 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (II piętro)
6.1.2.1.6 dostawa i montaż wodomierzy, 
6.1.2.1.7 dostawa i montaż osprzętu
6.1.2.1.8 Montaż przejść p.poż.
6.1.2.1.9 Próba szczelności
6.1.2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
6.1.2.2.1 piony
6.1.2.2.2 Instalacja lokalowa (parter)
6.1.2.2.3 Instalacja lokalowa (I pietro)
6.1.2.2.4 Instalacja lokalowa (II piętro)
6.1.2.2.5 Rury wywiewne
6.1.2.3 Instalacja kanalizacji deszczowej
6.1.2.3.1 piony
6.1.2.3.2 Montaż wpustów dachowych
6.1.2.4 Instalacja gazowa
6.1.2.4.1 Instalacja gazowa (parter)
6.1.2.4.2 Instalacja gazowa (I piętro)
6.1.2.4.3 Instalacja gazowa (II piętro)
6.1.2.4.4 piony i poziomy w garażu
6.1.2.4.5 stelaże pod gazomierz

6.1.2.4.6
Włączenie do punktu redukcyjno - pomiarowego wraz z próbami szczelności i 
odbiorami

6.2 Instalacje C.O.
6.2.1 piony
6.2.2 Izolacja termiczna pionów
6.2.3 Instalacja lokalowa (parter)
6.2.4 Instalacja lokalowa (I pietro)
6.2.5 Instalacja lokalowa (II piętro)
6.2.6 Montaż grzejników (parter)
6.2.7 Montaż grzejników (1 piętro)
6.2.8 Montaż grzejników (2 piętro)
6.2.9 Montaż głowic termostatycznych
6.2.10 Montaż liczników ciepła
6.2.11 Montaż zaworów podpionowych i regulacyjnych
6.2.12 Próba szczelności
6.3 Kotłownia gazowa
6.3.1 Kotłownia - technologia, dostawa i montaż
6.3.2 próby, odbiory, dokumentacja powykonawcza
6.4 Instalacje elektryczne i teletechniczne
6.4.1 Instalacje w mieszkaniach

6.4.1.1
Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - parter (w budynku CU 
w usługach)

6.4.1.2 Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - I piętro
6.4.1.3 Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - II piętro 

6.4.1.4
Wykonanie instalacji teletechnicznej (przed wylewką) w mieszkaniach (w budynku CU 
również w usługach)

6.4.1.5 Montaż tablic mieszkaniowych (w budynku CU również tablice TU)
6.4.1.6 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - parter 
6.4.1.7 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - I piętro 
6.4.1.8 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - II piętro
6.4.1.9 Pomiary instalacji w mieszkaniach, dokumentacja powykonawcza
6.4.2 Rozdzielnie
6.4.2.1 TL-P 
6.4.2.2 TL-1 
6.4.2.3 TL-2 
6.4.2.4 TG 
6.4.2.5 Tablice administracyjne (TA, TK, itd.)
6.4.3 Trasy kablowe
6.4.3.1 Trasy kablowe (korytka, drabinki, przusty i przejścia ppoż)
6.4.4 Wewnętrzne linie zasilające, okablowanie cześci wspólnych
6.4.4.1 WLZ ZK - TG
6.4.4.2 WLZ TG-TL 
6.4.4.3 WLZ TL-TM
6.4.4.4 WLZ do tablic administracyjnych

6.4.4.5
Oprzewodowanie gniazd, wypustów oświetleniowych i wypustów zasilających 230V i 
400V w budynku

6.4.5 Biały montaż (oprawy oświetleniowe, osprzęt)
6.4.5.1 Oprawy oświetleniowe
6.4.5.2 Osprzęt (gniazda, włączniki, czujki ruchu, wyłączniki ppoż, itp)
6.4.5.3 Ogrzewanie rur instalacji sanitarnej
6.4.5.4 System detekcji gazów 
6.4.5.5 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.6 Uziemienie, instalacja odgromowa
6.4.6.1 Uziom
6.4.6.2 Instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze
6.4.6.3 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza (budynek KG)
6.4.7 Instalacja oddymiania klatki schodowej
6.4.7.1 Okablowanie
6.4.7.2 Urządzenia
6.4.7.3 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.8 Instalacja domofonowa
6.4.8.1 Okablowanie w budynku
6.4.8.2 Okablowanie miedzy budynkami i do furtki wejsciowej oraz stacja bramowa
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6.4.8.3 Urządzenia w budynku
6.4.8.4 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza (budynek KG)
6.4.9 Instalacja telewizji zbiorczej satelitarnej
6.4.9.1 Okablowanie
6.4.9.2 Urządzenia
6.4.9.3 Zestaw anten
6.4.9.4 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.10 Sieć strukturalna (internet, telefon, TVK, światłowód)
6.4.10.1 Telwizja kablowa - przewód RG6
6.4.10.2 Internet, telefon - przewód 2x UTP 5kat
6.4.10.3 Światłowód jednomodowy dwuwłóknowy
6.4.10.4 GPD
6.4.10.5 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.5 Wentylacja mechaniczna
6.5.1 Wentylacja mechaniczna garażu, pom. Techn. 
6.5.1.1 kanały w pionach z klapami p.poż
6.5.1.2 kanały w garażu
6.5.1.3 Wentylatory bytowe garażu
6.5.1.4 Kratki, czerpnie, wyrzutnie
6.5.1.5 Pomiary i regulacja, rozruchy
6.5.2 Wentylacja pomieszczeń technicznych
6.5.2.1 Wentylacja przedsionków
6.5.2.2 Wentylacja separatorów
6.6 Wentylacja grawitacyjna
6.6.1 Wentylacja grawitaryjna zakończona nasadami kominowymi
6.7 Odwodnienia liniowe garażu i wjazdu do garażu
6.7.1 Korytka odwadniające garażu
6.8 Wentylacja mechaniczna
6.8.1 Wentylacja mechaniczna mieszkań
6.8.1.1 Kanały spiro z izolacją i klapami zwrotnymi
6.8.1.2 Kratki wentylacyjne
6.8.1.3 Wyrzutnie ścienne na kominach
6.8.1.4 Wentylatory kanałowe
6.5.1.5 Uruchomienie instalacji
6.8.2 Instalacja elektryczna do wentylacji mechanicznej (w tym maszty odgromowe)
6.8.2.1 Instalacja elektryczna do wentylacji mechanicznej (w tym maszty odgromowe)
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lp Nazwa zadania

A Zielona Dolina 2. Etap 2. Budynki 1-25
1 Stan zero
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 wykopy pod budynki ze złożeniem materiału pod późniejsze zasypki
1.1.2 wykopy z odwozem urobku
1.1.3 obsypanie z zagęszczeniem
1.2 Fundamenty
1.2.1 wymiana gruntu pod płytę fundamentową
1.2.1.1 wymiana gruntu pod płytę fundamentową - materiał Inwestora
1.2.2 podkład z chudego betonu  
1.2.2.1 podkład z chudego betonu - C8/10 gr. 10 cm
1.2.3 płyta denna
1.2.3.1 betonowanie płyty - beton C30/37 W8
1.2.3.2 ławy fundamentowe - beton C30/37
1.2.3.3 ściany studni schładzającej C30/37, gr. 15 cm
1.2.3.4 ściany fundamentowe C30/37 gr. 25 cm
1.2.3.5 technologia TBW dla płyty (folia PE, styropian w klinach)
1.2.3.6 zbrojenie płyty, ław i ścian fundamentowych
1.3 Konstrukcja stanu "0"
1.3.1 elementy żelbetowe stanu "0"
1.3.1.1 ściany C30/37 gr. 20 cm
1.3.1.2 zbrojenie ścian gr. 20 cm
1.3.1.3 ściany C30/37 gr. 18 cm
1.3.1.4 zbrojenie scian gr. 18 cm
1.3.1.5 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
1.3.1.6 zbrojenie ścian gr. 15 cm
1.3.1.7 słupy C30/37
1.3.1.8 zbrojenie słupów zewnętrznych
1.3.1.9 belki, napdroża C30/37
1.3.1.10 zbrojenie belek, nadproży
1.3.1.11 strop gr. 18 cm C30/37
1.3.1.12 zbrojenie stropu gr. 18 cm
1.3.1.13 strop gr. 20 cm C30/37
1.3.1.14 zbrojenie stropu gr. 20 cm
1.3.1.15 strop gr. 22 cm C30/37
1.3.1.16 zbrojenie stropu gr. 22 cm
1.3.1.17 strop gr. 30 cm C30/37
1.3.1.18 zbrojenie stropu gr. 30 cm
1.3.1.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C30/37
1.3.1.20 zbrojenie schodów
1.3.2 izolacje pionowe 
1.3.2.1 technologia TBW dla ścian zewnętrznych
1.3.3 izolacje pionowe obwodowe - cieplne
1.3.3.1 izolacja gr. 10 cm + klej
1.3.3.2 folia kubełkowa
1.3.3.3 hydroizolacja ścian i ław fundamentowych typu lekkiego
2 Stan surowy otwarty
2.1 Konstrukcja żelbetowa
2.1.1 konstrukcja żelbetowa parteru
2.1.1.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.1.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.1.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.1.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.1.5 belki C30/37
2.1.1.6 zbrojenie belek
2.1.1.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.1.8 zbrojenie słupów
2.1.1.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.1.10 zbrojenie scian gr. 16 cm
2.1.1.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.1.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.1.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
2.1.1.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.1.15 balustrady żelbetowe gr. 15 cm, C25/30
2.1.1.16 zbrojenie balustrad gr. 15 cm
2.1.1.17 balustrady żelbetowe gr. 12 cm, C25/30
2.1.1.18 zbrojenie balustrad gr. 12 cm
2.1.1.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C30/37
2.1.1.20 zbrojenie biegów i spoczników
2.1.1.21 zbrojenie comax
2.1.1.22 schody zewnetrzne, C25/30
2.1.1.23 zbrojenie śchodów zewnętrznych
2.1.1.24 dylatacja z wełny gr. 2 cm
2.1.1.25 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.1.26 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.2 konstrukcja żelbetowa 1 piętra
2.1.2.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.2.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.2.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.2.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.2.5 belki  C30/37
2.1.2.6 zbrojenie belek
2.1.2.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.2.8 zbrojenie słupów
2.1.2.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.2.10 zbrojenie ścian gr. 16 cm
2.1.2.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.2.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.2.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
2.1.2.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.2.15 balustrady żelbetowe gr. 15 cm, C25/30
2.1.2.16 zbrojenie balustrad gr. 15 cm
2.1.2.17 balustrady żelbetowe gr. 12 cm, C25/30
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2.1.2.18 zbrojenie balustrad gr. 12 cm
2.1.2.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C25/30
2.1.2.20 zbrojenie schodów i biegów
2.1.2.21 zbrojenie comax
2.1.2.22 dylatacja gr. 2 cm
2.1.2.23 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.2.24 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.3 konstrukcja żelbetowa 2 piętra
2.1.3.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.3.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.3.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.3.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.3.5 belki C30/37
2.1.3.6 zbrojenie belek
2.1.3.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.3.8 zbrojenie słupów
2.1.3.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.3.10 zbrojenie ścian gr. 16 cm
2.1.3.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.3.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.3.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm (balustrady balkonowe)
2.1.3.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.3.15 schody żelbetowe gr. 18 cm C25/30
2.1.3.16 zbrojenie schodów i biegów
2.1.3.17 zbrojenie comax
2.1.3.18 dylatacja z wełny gr. 2 cm
2.1.3.19 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.3.20 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.4 konstrukcja żelbetowa na dachu
2.1.4.1 nadszybie gr. 15 cm, C25/30
2.1.4.2 nadszybie gr. 20 cm, C25/30
2.1.4.3 zbrojenie nadszybia
2.1.4.4 belki, wieńce C25/30
2.1.4.5 zbrojenie belek, wieńcy
2.1.4.6 słupy, trzpienie C25/30
2.1.4.7 zbrojenie  słupów
2.1.4.8 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.4.9 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.2 Konstrukcje murowe - ściany osłonowe
2.2.1 osłonowe parteru
2.2.1.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.1.2 filarki z cegły pełnej klasy 20 Mpa, gr. 25 cm
2.2.1.3 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.2 osłonowe 1 piętro
2.2.2.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.2.2 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.3 osłonowe 2 piętro
2.2.3.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.3.2 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.4 osłonowe  - kotłownia
2.2.4.1 ściany zewnętrzne kotłowni - gr. 19 cm
3 Stan surowy zamknięty
3.1 Konstrukcja i pokrycie dachu
3.1.1 konstrukcja stropodachu (filaki żelbetowe, wieniec na attyce, ściany attyki)
3.1.1.1 trzpienie żelbetowe w ścianach attyk + wieniec
3.1.1.2 zbrojenie trzpieni i wieńca
3.1.1.3 ściany attyki gr. 19 cm
3.1.2 kominy murowane z ociepleniem + ocieplenie attyk z wyprawą
3.1.2.1 wymurowanie gr. 12 cm
3.1.2.2 kominy - docieplenie + zatopienie siatki
3.1.2.3 kominy - wyprawa elewacyjna
3.1.2.4 atyki - docieplenie + zatopienie siatki
3.1.2.5 attyki - wyprawa elewacyjna
3.1.3 czapki kominowe
3.1.3.1 czapki betonowe gr. 10 cm
3.1.4 pokrycie dachu i obróbki blacharskie, zadaszenia balkonów, wejść do klatek
3.1.4.1 folia pe
3.1.4.2 stryropian eps 100 gr. 20 cm
3.1.4.3 szlichta cementowa gr. 4 cm zbrojona siatką (styropian schodkowo)
3.1.4.4 2 x papa termozgrzewalna
3.1.4.5 listwy dociskowe, kliny w narożach
3.1.4.6 obróbki blacharskie
3.1.4.7 rynna
3.1.4.8 rura spustowa fi 10 cm
3.1.4.9 płyta osb
3.1.4.10 pokrycie papowe na więźbie drewnianej
3.1.4.11 przelewy awaryjne
3.1.4.12 wpusty dachowe - tylko montaż
3.1.4.13 styropian gr.5cm pod obróbkę blacharską
3.1.5 klapy dymowe
3.1.5.1 klapa dymowa
3.2 Stolarka i ślusarka okienna
3.2.1 stolarka okienna PVC
3.2.1.1 okna pcv
3.2.1.2 nawiewniki cisnieniowe  (37-38 dB), osprzęt okienny (klamki, osłonki, itp..)
3.2.1.3 nawiewniki okienne eht
3.2.2 ślusarka aluminiowa
3.2.2.1 witryny aluminowe
3.2.2.2 nawiewniki okienne wszybowe
4 Roboty wykończeniowe wewnętrzne
4.1. Roboty murowe
4.1.1 Roboty murowe wewnętrzne garażu
4.1.1.1 wewnętrzne silka 12
4.1.1.1.1 silka E12
4.1.1.2 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.1.2.1 gr. 12 cm w garażu
4.1.1.2.2 nadproża
4.1.2 Roboty murowe wewnętrzne parteru
4.1.2.1 wewnętrzne silka 12
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4.1.2.1.1 silka E12
4.1.2.1.2 nadproża
4.1.2.2 wewnętrzne silka 18
4.1.2.2.1 silka e18a nośne
4.1.2.2.2 silka e18a nienośne
4.1.2.2.3 nadproża L19
4.1.2.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.2.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.2.3.2 nadproża porotherm
4.1.2.4 wewnętrzne silka E8
4.1.2.4.1 silka E8
4.1.2.5 kominy wentylacyjne murowane
4.1.2.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.2.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.2.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.2.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.2.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.3 Roboty murowe wewnętrzne 1 piętra
4.1.3.1 wewnętrzne silka 12
4.1.3.1.1 silka E12
4.1.3.1.2 nadproża
4.1.3.2 wewnętrzne silka 18
4.1.3.2.1 silka e18a nośne
4.1.3.2.2 silka e18a nienośne
4.1.3.2.3 nadproża L19
4.1.3.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.3.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.3.3.2 nadproża porotherm
4.1.3.4 wewnętrzne silka E8
4.1.3.4.1 silka E8
4.1.3.5 kominy wentylacyjne murowane
4.1.3.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.3.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.3.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.3.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.3.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.4 Roboty murowe wewnętrzne 2 piętra
4.1.4.1 wewnętrzne silka 12
4.1.4.1.1 silka E12
4.1.4.1.2 nadproża
4.1.4.2 wewnętrzne silka 18
4.1.4.2.1 silka e18a nośne
4.1.4.2.2 silka e18a nienośne
4.1.4.2.3 nadproża L19
4.1.4.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.4.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.4.3.2 nadproża porotherm
4.1.4.4 wewnętrzne silka E8
4.1.4.4.1 silka E8
4.1.4.5 kominy wentylacyjne murowane
4.4.1.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.4.1.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.4.1.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.4.1.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.4.1.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.5 Roboty murowe wewnętrzne kotłowni i ponad dachem
4.1.5.1 wewnętrzne silka 12
4.1.5.1.1 silka E12
4.1.5.2 wewnętrzne silka 18
4.1.5.2.1 silka e18a
4.1.5.3 wewnętrzne silka E8
4.1.5.3.1 silka E8
4.1.5.4 kominy wentylacyjne murowane
4.1.5.4.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.5.4.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.5.4.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.5.4.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.5.4.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.2 Tynki, docieplenia, zabudowy
4.2.1 docieplenie garażu wełna 10 cm
4.2.1.1 wełna ,system garażowy - przyklejenie wełny
4.2.1.2 wełna, system garażowy - wyprawa wykończeniowa
4.2.2 docieplenie garażu wełna 5 cm
4.2.2.1 wełna, system garażowy - przyklejenie wełny
4.2.2.2 wełna, system garażowy - wyprawa wykończeniowa
4.2.3 tynki w lokalach - parter
4.2.3.1 tynk gipsowy
4.2.3.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.3.3 kratki pcv 14x21 cm
4.2.3.4 kratki pc fi 125
4.2.4 tynki w lokalach - 1 piętro
4.2.4.1 tynk gipsowy
4.2.4.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.4.3 kratki pc fi 125
4.2.5 tynki w lokalach - 2 piętro
4.2.5.1 tynk gipsowy
4.2.5.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.5.3 kratki pc fi 125
4.2.6 tynki w komunikacji garaż
4.2.6.1 tynk cem-wap/gipsowe
4.2.7 tynki i docieplenia w komunikacji -  parter
4.2.7.1 tynk gipsowy
4.2.7.2 tynk cem-wap
4.2.7.3 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 10 cm - wiatrołap
4.2.7.4 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 5 cm - wiatrołap
4.2.7.5 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
4.2.7.6 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.8 tynki i docieplenia w komunikacji - 1 piętro
4.2.8.1 tynk gipsowy
4.2.8.2 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
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4.2.8.3 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.9 tynki i docieplenia w komunikacji - 2 piętro
4.2.9.1 tynk gipsowy
4.2.9.2 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
4.2.9.3 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.10 tynki i docieplenia w komunikacji - kotłownia
4.2.10.1 tynk gipsowy
4.2.11 tynki w pom. technicznych garażu
4.2.11.1 tynk cem-wap
4.2.12 tynki w pom. technicznych parteru
4.2.12.1 tynk gipsowy
4.2.12.2 tynk cem-wap

4.2.12.3 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 10 cm - kotłownia, hydrofornia
4.2.12.4 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 5 cm - kotłownia, hydrofornia
4.2.12.5 kratki wentylacyjne 14x14 cm
4.2.12.6 kratki wentylacyjne 25x25 cm
4.2.13 tynki w pom. technicznych 1 piętra
4.2.13.1 tynk gipsowy
4.2.14 tynki w pom. technicznych 2 piętra
4.2.14.1 tynk gipsowy
4.2.15 tynki w pom. technicznych - kotłownia
4.2.15.1 tynk gipsowy
4.2.16 zabudowy GK
4.2.16.1 sufity podwieszane - 2 piętro
4.2.16.2 sufity podwieszane - korytarz kotłownia
4.2.16.3 zabudowy GK
4.2.16.4 sufity podwieszane - kotłwonia płyta 2xGKF
4.2.16.5 wygłuszenie rur spustowych
4.2.16.6 przeciwpożarowy zawór odcinający 125 EIS 60
4.3 Szlichty i izolacje
4.3.1 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - parter
4.3.2 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - 1 piętro
4.3.3 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - 2 piętro
4.3.4 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja parter
4.3.5 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja - 1 piętro
4.3.6 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja - 2 piętro
4.3.7 szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - garaż

4.3.8
szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - parter, 1 piętro, 2 piętro (w tym 
kotłownia jeżeli jest zlokalizowana na parterze)

4.3.9 szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - kotłownia
4.4 Posadzka w garażu
4.4.1 beton c20/25, zbrojenie rozproszone 0,6 kg/m3, średnia grubość 15 cm
4.5 Drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych
4.5.1 Dostawa i montaż ościeżnic budowlanych

4.5.2
Dostawa i montaż ościeżnic docelowych oraz uzbrojonych skrzydeł drzwiowych wraz z 
wkładkami budowlanymi – drzwi bez EI

4.5.3
Dostawa i montaż ościeżnic docelowych oraz uzbrojonych skrzydeł drzwiowych wraz z 
wkładkami budowlanymi – drzwi EI30

4.5.4 Dostawa i montaż okuć, klamek, wizjerów, itp.
4.6 Ślusarka stalowa i stolarka drzwiowa
4.6.1 drzwi techniczne stalowe pełne
4.6.1.1 drzwi D9 - bud. KG
4.6.1.2 drzwi D11 - bud. L
4.6.1.3 drzwi D4 - 1,13x2,07m - do kotłowni i hydroforni - budynek Cu
4.6.1.4 drzwi D5, D6 - do kotłowni, 115+50x207 cm - bud. C, Cm
4.6.1.5 drzwi D5 - do pom wodomierza 115x207 cm - bud. Cm
4.6.1.6 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.2 drzwi techniczne stalowe EI 30 pełne
4.6.2.1 drzwi D4 - 1,03x2,07m - budynek Cm
4.6.2.2 drzwi D5 30+90x200 do hydroforni - bud. K
4.6.2.3 drzwi D4 80x200 do pomieszczeń technicznych - bud. K
4.6.2.4 drzwi D4, D5 - budynek KG i L
4.6.2.5 drzwi D7 - budynek L
4.6.2.6 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.3 drzwi techniczne stalowe EI 30 z przeszkleniem
4.6.3.1 drzwi D8 - budynek KG
4.6.3.2 drzwi D9 - budynek L
4.6.3.3 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.4 drzwi techniczne stalowe EI 60 pełne
4.6.4.1 drzwi D6 90x200 do kotłowni - bud. K
4.6.4.2 drzwi D7 - budynek KG
4.6.4.3 drzwi D6 - budynek KG
4.6.4.4 drzwi D8 - budynek L
4.6.4.5 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.5 wycieraczki i inne drobne elementy
4.6.5.1 wycieraczka zewnętrzna aluminiowa+szlam
4.6.5.2 żaluzja czerpni 145x45
4.6.5.3 kratki wentylacyjne stropodach 14x14 cm
4.6.5.4 blacha ryflowana - przykrycie studzienki schładzającej
4.6.5.5 schody stalowe w kotłowni 4x18,25x25 cm
4.6.6 drzwiczki rewizyjne
4.6.1 drzwiczki rewizyjne - parter
4.6.2 drzwiczki rewizyjne - 1 piętro
4.6.3 drzwiczki rewizyjne - 2 piętro
4.6.7 drabiny stalowe
4.6.7.1 drabiny dł 3 mb
4.6.8 drzwi drewniane płycinowe pełne
4.6.8.1 drzwi D5
4.6.8.2 drzwi D6
4.6.8.3 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.9 wygrodzenia boksów z siatki z drzwiami
4.6.9.1 wygrodzenie boksów z siatki stalowej, np.. UTS typ SG firmy Janus
4.6.9.2 drzwi do boksów
4.7 Ślusarka aluminiowa
4.7.1 ślusarka aluminiowa drzwiowa
4.7.1.1 drzwi D1 - 1,7x2,4 m - bud. C, Cm zew.
4.7.1.2 drzwi D2 - 1,7x2,4 m - bud. Cu zew.
4.7.1.3 drzwi D2 - 1,7x2,4 m - bud. C, Cm wew.
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4.7.1.4 drzwi D5 - 1,7x2,4 m - bud. Cu wew.
4.7.1.5 drzwi D1 - 1,7x2,42 m - bud. Cu (wejścia do usług)
4.7.1.6 drzwi D3 - 1,1x2,4 - bud. Cu zew
4.7.1.7 drzwi D1 - 1,25x2,35 m - bud. K zew.
4.7.1.8 drzwi D1 - 1,4x2,4 m - bud. L i KG zew.
4.7.1.9 drzwi D2 - 1,4x2,4 m - bud. L wew.
4.7.2 ślusarka aluminiowa drzwiowa EI 30
4.7.2.1 drzwi D2 - 1,25x2,35 - bud. KG i K
4.7.2.2 drzwi D10 - 1,05x2,07 - bud. L
4.8 Bramy garażowe
4.8.1 brama garażowa 5x2,16 m
4.8.2 piloty do bramy
4.9 Wykończenie ścian i posadzek - okładziny
4.9.1 komunikacja - garaż
4.9.1.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.1.2 fugowanie
4.9.1.3 cokoły
4.9.2 komunikacja - parter
4.9.2.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.2.2 fugowanie
4.9.2.3 cokoły
4.9.2.4 płytki gresowe przy drzwiach do mieszkań (z fugowaniem)
4.9.3 komunikacja - 1 piętro
4.9.3.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.3.2 fugowanie
4.9.3.3 cokoły
4.9.3.4 płytki gresowe przy drzwiach do mieszkań (z fugowaniem)
4.9.4 komunikacja - 2 piętro
4.9.4.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.4.2 fugowanie
4.9.4.3 cokoły
4.9.4.4 płytki gresowe przy drzwiachdo mieszkań (z fugowaniem)
4.9.5 pom. techniczne - garaż
4.9.5.1 gres techniczny posadzka
4.9.5.2 fugowanie
4.9.5.3 cokoły
4.9.6 pom. techniczne - parter
4.9.6.1 gres techniczny posadzka
4.9.6.2 płytki ścienne
4.9.6.3 fugowanie
4.9.6.4 cokół
4.9.7 pom. techniczne - 1 piętro
4.9.7.1 gres techniczny posadzka
4.9.7.2 fugowanie
4.9.7.3 cokoły
4.9.8 pom. techniczne - 2 piętro
4.9.8.1 gres techniczny posadzka
4.9.8.2 fugowanie
4.9.8.3 cokoły
4.9.9 pom. techniczne - kotłownia
4.9.9.1 gres techniczny posadzka
4.9.9.2 fugowanie
4.9.9.3 cokoły
4.10 Parapety wewnętrzne
4.10.1 parter
4.10.1.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.10.2 1 piętro
4.10.2.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.10.3 2 piętro
4.10.3.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.11 Roboty malarskie
4.11.1 Roboty malarskie wewnętrzne - garaż
4.11.1.1 komunikacja
4.11.1.1.1 malowanie
4.11.1.2 pom. techniczne
4.11.1.2.1 malowanie techniczne
4.11.2 Roboty malarskie wewnętrzne - parter
4.11.2.1 lokale
4.11.2.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.2.2 komunikacja
4.11.2.2.1 malowanie na gotowo
4.11.2.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.2.3 pom. techniczne
4.11.2.3.1 malowanie techniczne
4.11.3 Roboty malarskie wewnętrzne - 1 piętro
4.11.3.1 lokale
4.11.3.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.3.2 komunikacja
4.11.3.2.1 malowanie na gotowo
4.11.3.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.3.3 pom. techniczne
4.11.3.3.1 malowanie techniczne
4.11.4 Roboty malarskie wewnętrzne - 2 piętro
4.11.4.1 lokale
4.11.4.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.4.2 komunikacja
4.11.4.2.1 malowanie na gotowo
4.11.4.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.4.3 pom. techniczne
4.11.4.3.1 malowanie techniczne
4.11.5 Roboty malarskie wewnętrzne - kond. kotłowni
4.11.5.1 komunikacja
4.11.5.1.1 malowanie na gotowo
4.11.5.2 pom. techniczne
4.11.5.2.1 malowanie techniczne
4.12 Balustrady wewnętrzne
4.12.1 balustrady klatek schodowych
4.12.1.1 stal czarna malowana proszkowo + siatka
4.12.1.2 bramka antypaniczna
4.13 Windy, podnośniki, wykończenie szybów

Strona 45



BUDYNEK Cm8 Załącznik nr 11 - Tabela elementów rozliczeniowych

4.13.1 Winda 4 przystanki
4.13.1.1 630 kg, 1,1x1,4m
4.13.1.2 odbiory, udt, uruchomienie
4.13.1.3 malowanie szybu windowego
4.14 Wizualizacja i skrzynki na listy
4.14.1 wizualizacja budynków i terenu osiedla
4.14.1.1 wizualizacja budynków i osiedla
4.14.2 skrzynki na listy
4.14.2.1 skrzynki na listy
4.14.3 gabloty
4.14.3.1 gablota
4.15 Organizacja ruchu w garażu i wyposażenie
4.15.1 org. ruchu /pasy, oznakowanie, zabezp. ścian i słupów/
4.15.1.1 oznakowanie poziome garażu
4.15.1.2 oznakowanie pionowe garażu
4.15.2 wyposażenie garażu /gaśnice, koce gaśnicze/
4.15.2.1 wyposażenie p.poż
4.16 Sprzątanie
4.16.1 sprzątanie
5 Roboty wykończeniowe zewnętrzne
5.1 Elewacje
5.1.1 elewacja lekka-mokra - północna
5.1.1.1 przyklejenie styropianu
5.1.1.2 zatopienie siatki
5.1.1.3 wyprawa
5.1.1.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.1.5 parapety zewnętrzne
5.1.1.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.2 elewacja lekka-mokra - południowa
5.1.2.1 przyklejenie styropianu
5.1.2.2 zatopienie siatki
5.1.2.3 wyprawa
5.1.2.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.2.5 parapety zewnętrzne
5.1.2.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.3 elewacja lekka-mokra - wschodnia
5.1.3.1 przyklejenie styropianu
5.1.3.2 zatopienie siatki
5.1.3.3 wyprawa
5.1.3.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.3.5 parapety zewnętrzne
5.1.3.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.4 elewacja lekka-mokra - zachodnia
5.1.4.1 przyklejenie styropianu
5.1.4.2 zatopienie siatki
5.1.4.3 wyprawa
5.1.4.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.4.5 parapety zewnętrzne
5.1.4.6 wygłuszenie rur spustowych
5.2 Balustrady zewnętrzne
5.2.1 balustrady balkonowe - parter
5.2.1.1 marki
5.2.1.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.1.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.2 ekrany dzielące balkony - parter
5.2.2.1 marki
5.2.2.2 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.2.3 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,5 m
5.2.3 balustrady balkonowe - 1 piętro
5.2.3.1 marki
5.2.3.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.3.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.4 ekrany dzielące balkony - 1 piętro
5.2.4.1 marki
5.2.4.1 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.5 balustrady balkonowe - 2 piętro
5.2.5.1 marki
5.2.5.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.5.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.6 ekrany dzielące balkony - 2 piętro
5.2.6.1 marki
5.2.6.2 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.7 kratki kominowe
5.2.7.1 kratki kominowe
5.3 Szlichty i izolacje
5.3.1 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja północna

5.3.2 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja północna

5.3.3
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja północna

5.3.4 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja południowa
5.3.5 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja południowa

5.3.6
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja południowa

5.3.7 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja wchodnia
5.3.8 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja wschodnia

5.3.9
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja wschodnia

5.3.10 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja zachodnia
5.3.11 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja zachodnia

5.3.12
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja zachodnia

6 Instalacje wewnętrzne
6.1 Instalacje wod.-kan. + instalacja gazu
6.1.1 Kondygnacja garażu
6.1.1.1 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
6.1.1.1.1 poziomy w garażach
6.1.1.1.2 Izolacja termiczna poziomów
6.1.1.2 instalacja hydrantowa
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6.1.1.2.1 Instalacja hydrantowa
6.1.1.2.2 Montaż szafek i zaworów hydrantowych
6.1.1.2.3 Dostawa i montaż zestawu hydroforowego
6.1.1.2.4 Rozruch zestawu hydroforowego
6.1.1.2.5 Próba szczelności
6.1.1.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
6.1.1.3.1 poziomy w garażach
6.1.1.4 Instalacja kanalizacji deszczowej
6.1.1.4.1 poziomy w garażach
6.1.1.4.2 Instalacja podposadzkowa w płycie fundamentowej
6.1.1.4.3 Separatory
6.1.2 Kondygnacje nadziemne
6.1.2.1 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
6.1.2.1.1 piony
6.1.2.1.2 Izolacja termiczna pionów
6.1.2.1.3 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (parter)
6.1.2.1.4 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (I pietro)
6.1.2.1.5 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (II piętro)
6.1.2.1.6 dostawa i montaż wodomierzy, 
6.1.2.1.7 dostawa i montaż osprzętu
6.1.2.1.8 Montaż przejść p.poż.
6.1.2.1.9 Próba szczelności
6.1.2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
6.1.2.2.1 piony
6.1.2.2.2 Instalacja lokalowa (parter)
6.1.2.2.3 Instalacja lokalowa (I pietro)
6.1.2.2.4 Instalacja lokalowa (II piętro)
6.1.2.2.5 Rury wywiewne
6.1.2.3 Instalacja kanalizacji deszczowej
6.1.2.3.1 piony
6.1.2.3.2 Montaż wpustów dachowych
6.1.2.4 Instalacja gazowa
6.1.2.4.1 Instalacja gazowa (parter)
6.1.2.4.2 Instalacja gazowa (I piętro)
6.1.2.4.3 Instalacja gazowa (II piętro)
6.1.2.4.4 piony i poziomy w garażu
6.1.2.4.5 stelaże pod gazomierz

6.1.2.4.6
Włączenie do punktu redukcyjno - pomiarowego wraz z próbami szczelności i 
odbiorami

6.2 Instalacje C.O.
6.2.1 piony
6.2.2 Izolacja termiczna pionów
6.2.3 Instalacja lokalowa (parter)
6.2.4 Instalacja lokalowa (I pietro)
6.2.5 Instalacja lokalowa (II piętro)
6.2.6 Montaż grzejników (parter)
6.2.7 Montaż grzejników (1 piętro)
6.2.8 Montaż grzejników (2 piętro)
6.2.9 Montaż głowic termostatycznych
6.2.10 Montaż liczników ciepła
6.2.11 Montaż zaworów podpionowych i regulacyjnych
6.2.12 Próba szczelności
6.3 Kotłownia gazowa
6.3.1 Kotłownia - technologia, dostawa i montaż
6.3.2 próby, odbiory, dokumentacja powykonawcza
6.4 Instalacje elektryczne i teletechniczne
6.4.1 Instalacje w mieszkaniach

6.4.1.1
Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - parter (w budynku CU 
w usługach)

6.4.1.2 Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - I piętro
6.4.1.3 Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - II piętro 

6.4.1.4
Wykonanie instalacji teletechnicznej (przed wylewką) w mieszkaniach (w budynku CU 
również w usługach)

6.4.1.5 Montaż tablic mieszkaniowych (w budynku CU również tablice TU)
6.4.1.6 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - parter 
6.4.1.7 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - I piętro 
6.4.1.8 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - II piętro
6.4.1.9 Pomiary instalacji w mieszkaniach, dokumentacja powykonawcza
6.4.2 Rozdzielnie
6.4.2.1 TL-P 
6.4.2.2 TL-1 
6.4.2.3 TL-2 
6.4.2.4 TG 
6.4.2.5 Tablice administracyjne (TA, TK, itd.)
6.4.3 Trasy kablowe
6.4.3.1 Trasy kablowe (korytka, drabinki, przusty i przejścia ppoż)
6.4.4 Wewnętrzne linie zasilające, okablowanie cześci wspólnych
6.4.4.1 WLZ ZK - TG
6.4.4.2 WLZ TG-TL 
6.4.4.3 WLZ TL-TM
6.4.4.4 WLZ do tablic administracyjnych

6.4.4.5
Oprzewodowanie gniazd, wypustów oświetleniowych i wypustów zasilających 230V i 
400V w budynku

6.4.5 Biały montaż (oprawy oświetleniowe, osprzęt)
6.4.5.1 Oprawy oświetleniowe
6.4.5.2 Osprzęt (gniazda, włączniki, czujki ruchu, wyłączniki ppoż, itp)
6.4.5.3 Ogrzewanie rur instalacji sanitarnej
6.4.5.4 System detekcji gazów 
6.4.5.5 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.6 Uziemienie, instalacja odgromowa
6.4.6.1 Uziom
6.4.6.2 Instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze
6.4.6.3 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza (budynek KG)
6.4.7 Instalacja oddymiania klatki schodowej
6.4.7.1 Okablowanie
6.4.7.2 Urządzenia
6.4.7.3 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.8 Instalacja domofonowa
6.4.8.1 Okablowanie w budynku
6.4.8.2 Okablowanie miedzy budynkami i do furtki wejsciowej oraz stacja bramowa

Strona 47



BUDYNEK Cm8 Załącznik nr 11 - Tabela elementów rozliczeniowych

6.4.8.3 Urządzenia w budynku
6.4.8.4 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza (budynek KG)
6.4.9 Instalacja telewizji zbiorczej satelitarnej
6.4.9.1 Okablowanie
6.4.9.2 Urządzenia
6.4.9.3 Zestaw anten
6.4.9.4 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.10 Sieć strukturalna (internet, telefon, TVK, światłowód)
6.4.10.1 Telwizja kablowa - przewód RG6
6.4.10.2 Internet, telefon - przewód 2x UTP 5kat
6.4.10.3 Światłowód jednomodowy dwuwłóknowy
6.4.10.4 GPD
6.4.10.5 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.5 Wentylacja mechaniczna
6.5.1 Wentylacja mechaniczna garażu, pom. Techn. 
6.5.1.1 kanały w pionach z klapami p.poż
6.5.1.2 kanały w garażu
6.5.1.3 Wentylatory bytowe garażu
6.5.1.4 Kratki, czerpnie, wyrzutnie
6.5.1.5 Pomiary i regulacja, rozruchy
6.5.2 Wentylacja pomieszczeń technicznych
6.5.2.1 Wentylacja przedsionków
6.5.2.2 Wentylacja separatorów
6.6 Wentylacja grawitacyjna
6.6.1 Wentylacja grawitaryjna zakończona nasadami kominowymi
6.7 Odwodnienia liniowe garażu i wjazdu do garażu
6.7.1 Korytka odwadniające garażu
6.8 Wentylacja mechaniczna
6.8.1 Wentylacja mechaniczna mieszkań
6.8.1.1 Kanały spiro z izolacją i klapami zwrotnymi
6.8.1.2 Kratki wentylacyjne
6.8.1.3 Wyrzutnie ścienne na kominach
6.8.1.4 Wentylatory kanałowe
6.5.1.5 Uruchomienie instalacji
6.8.2 Instalacja elektryczna do wentylacji mechanicznej (w tym maszty odgromowe)
6.8.2.1 Instalacja elektryczna do wentylacji mechanicznej (w tym maszty odgromowe)
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lp Nazwa zadania

A Zielona Dolina 2. Etap 2. Budynki 1-25
1 Stan zero
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 wykopy pod budynki ze złożeniem materiału pod późniejsze zasypki
1.1.2 wykopy z odwozem urobku
1.1.3 obsypanie z zagęszczeniem
1.2 Fundamenty
1.2.1 wymiana gruntu pod płytę fundamentową
1.2.1.1 wymiana gruntu pod płytę fundamentową - materiał Inwestora
1.2.2 podkład z chudego betonu  
1.2.2.1 podkład z chudego betonu - C8/10 gr. 10 cm
1.2.3 płyta denna
1.2.3.1 betonowanie płyty - beton C30/37 W8
1.2.3.2 ławy fundamentowe - beton C30/37
1.2.3.3 ściany studni schładzającej C30/37, gr. 15 cm
1.2.3.4 ściany fundamentowe C30/37 gr. 25 cm
1.2.3.5 technologia TBW dla płyty (folia PE, styropian w klinach)
1.2.3.6 zbrojenie płyty, ław i ścian fundamentowych
1.3 Konstrukcja stanu "0"
1.3.1 elementy żelbetowe stanu "0"
1.3.1.1 ściany C30/37 gr. 20 cm
1.3.1.2 zbrojenie ścian gr. 20 cm
1.3.1.3 ściany C30/37 gr. 18 cm
1.3.1.4 zbrojenie scian gr. 18 cm
1.3.1.5 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
1.3.1.6 zbrojenie ścian gr. 15 cm
1.3.1.7 słupy C30/37
1.3.1.8 zbrojenie słupów zewnętrznych
1.3.1.9 belki, napdroża C30/37
1.3.1.10 zbrojenie belek, nadproży
1.3.1.11 strop gr. 18 cm C30/37
1.3.1.12 zbrojenie stropu gr. 18 cm
1.3.1.13 strop gr. 20 cm C30/37
1.3.1.14 zbrojenie stropu gr. 20 cm
1.3.1.15 strop gr. 22 cm C30/37
1.3.1.16 zbrojenie stropu gr. 22 cm
1.3.1.17 strop gr. 30 cm C30/37
1.3.1.18 zbrojenie stropu gr. 30 cm
1.3.1.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C30/37
1.3.1.20 zbrojenie schodów
1.3.2 izolacje pionowe 
1.3.2.1 technologia TBW dla ścian zewnętrznych
1.3.3 izolacje pionowe obwodowe - cieplne
1.3.3.1 izolacja gr. 10 cm + klej
1.3.3.2 folia kubełkowa
1.3.3.3 hydroizolacja ścian i ław fundamentowych typu lekkiego
2 Stan surowy otwarty
2.1 Konstrukcja żelbetowa
2.1.1 konstrukcja żelbetowa parteru
2.1.1.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.1.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.1.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.1.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.1.5 belki C30/37
2.1.1.6 zbrojenie belek
2.1.1.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.1.8 zbrojenie słupów
2.1.1.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.1.10 zbrojenie scian gr. 16 cm
2.1.1.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.1.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.1.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
2.1.1.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.1.15 balustrady żelbetowe gr. 15 cm, C25/30
2.1.1.16 zbrojenie balustrad gr. 15 cm
2.1.1.17 balustrady żelbetowe gr. 12 cm, C25/30
2.1.1.18 zbrojenie balustrad gr. 12 cm
2.1.1.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C30/37
2.1.1.20 zbrojenie biegów i spoczników
2.1.1.21 zbrojenie comax
2.1.1.22 schody zewnetrzne, C25/30
2.1.1.23 zbrojenie śchodów zewnętrznych
2.1.1.24 dylatacja z wełny gr. 2 cm
2.1.1.25 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.1.26 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.2 konstrukcja żelbetowa 1 piętra
2.1.2.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.2.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.2.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.2.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.2.5 belki  C30/37
2.1.2.6 zbrojenie belek
2.1.2.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.2.8 zbrojenie słupów
2.1.2.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.2.10 zbrojenie ścian gr. 16 cm
2.1.2.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.2.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.2.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
2.1.2.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.2.15 balustrady żelbetowe gr. 15 cm, C25/30
2.1.2.16 zbrojenie balustrad gr. 15 cm
2.1.2.17 balustrady żelbetowe gr. 12 cm, C25/30
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2.1.2.18 zbrojenie balustrad gr. 12 cm
2.1.2.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C25/30
2.1.2.20 zbrojenie schodów i biegów
2.1.2.21 zbrojenie comax
2.1.2.22 dylatacja gr. 2 cm
2.1.2.23 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.2.24 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.3 konstrukcja żelbetowa 2 piętra
2.1.3.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.3.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.3.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.3.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.3.5 belki C30/37
2.1.3.6 zbrojenie belek
2.1.3.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.3.8 zbrojenie słupów
2.1.3.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.3.10 zbrojenie ścian gr. 16 cm
2.1.3.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.3.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.3.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm (balustrady balkonowe)
2.1.3.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.3.15 schody żelbetowe gr. 18 cm C25/30
2.1.3.16 zbrojenie schodów i biegów
2.1.3.17 zbrojenie comax
2.1.3.18 dylatacja z wełny gr. 2 cm
2.1.3.19 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.3.20 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.4 konstrukcja żelbetowa na dachu
2.1.4.1 nadszybie gr. 15 cm, C25/30
2.1.4.2 nadszybie gr. 20 cm, C25/30
2.1.4.3 zbrojenie nadszybia
2.1.4.4 belki, wieńce C25/30
2.1.4.5 zbrojenie belek, wieńcy
2.1.4.6 słupy, trzpienie C25/30
2.1.4.7 zbrojenie  słupów
2.1.4.8 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.4.9 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.2 Konstrukcje murowe - ściany osłonowe
2.2.1 osłonowe parteru
2.2.1.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.1.2 filarki z cegły pełnej klasy 20 Mpa, gr. 25 cm
2.2.1.3 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.2 osłonowe 1 piętro
2.2.2.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.2.2 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.3 osłonowe 2 piętro
2.2.3.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.3.2 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.4 osłonowe  - kotłownia
2.2.4.1 ściany zewnętrzne kotłowni - gr. 19 cm
3 Stan surowy zamknięty
3.1 Konstrukcja i pokrycie dachu
3.1.1 konstrukcja stropodachu (filaki żelbetowe, wieniec na attyce, ściany attyki)
3.1.1.1 trzpienie żelbetowe w ścianach attyk + wieniec
3.1.1.2 zbrojenie trzpieni i wieńca
3.1.1.3 ściany attyki gr. 19 cm
3.1.2 kominy murowane z ociepleniem + ocieplenie attyk z wyprawą
3.1.2.1 wymurowanie gr. 12 cm
3.1.2.2 kominy - docieplenie + zatopienie siatki
3.1.2.3 kominy - wyprawa elewacyjna
3.1.2.4 atyki - docieplenie + zatopienie siatki
3.1.2.5 attyki - wyprawa elewacyjna
3.1.3 czapki kominowe
3.1.3.1 czapki betonowe gr. 10 cm
3.1.4 pokrycie dachu i obróbki blacharskie, zadaszenia balkonów, wejść do klatek
3.1.4.1 folia pe
3.1.4.2 stryropian eps 100 gr. 20 cm
3.1.4.3 szlichta cementowa gr. 4 cm zbrojona siatką (styropian schodkowo)
3.1.4.4 2 x papa termozgrzewalna
3.1.4.5 listwy dociskowe, kliny w narożach
3.1.4.6 obróbki blacharskie
3.1.4.7 rynna
3.1.4.8 rura spustowa fi 10 cm
3.1.4.9 płyta osb
3.1.4.10 pokrycie papowe na więźbie drewnianej
3.1.4.11 przelewy awaryjne
3.1.4.12 wpusty dachowe - tylko montaż
3.1.4.13 styropian gr.5cm pod obróbkę blacharską
3.1.5 klapy dymowe
3.1.5.1 klapa dymowa
3.2 Stolarka i ślusarka okienna
3.2.1 stolarka okienna PVC
3.2.1.1 okna pcv
3.2.1.2 nawiewniki cisnieniowe  (37-38 dB), osprzęt okienny (klamki, osłonki, itp..)
3.2.1.3 nawiewniki okienne eht
3.2.2 ślusarka aluminiowa
3.2.2.1 witryny aluminowe
3.2.2.2 nawiewniki okienne wszybowe
4 Roboty wykończeniowe wewnętrzne
4.1. Roboty murowe
4.1.1 Roboty murowe wewnętrzne garażu
4.1.1.1 wewnętrzne silka 12
4.1.1.1.1 silka E12
4.1.1.2 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.1.2.1 gr. 12 cm w garażu
4.1.1.2.2 nadproża
4.1.2 Roboty murowe wewnętrzne parteru
4.1.2.1 wewnętrzne silka 12
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4.1.2.1.1 silka E12
4.1.2.1.2 nadproża
4.1.2.2 wewnętrzne silka 18
4.1.2.2.1 silka e18a nośne
4.1.2.2.2 silka e18a nienośne
4.1.2.2.3 nadproża L19
4.1.2.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.2.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.2.3.2 nadproża porotherm
4.1.2.4 wewnętrzne silka E8
4.1.2.4.1 silka E8
4.1.2.5 kominy wentylacyjne murowane
4.1.2.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.2.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.2.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.2.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.2.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.3 Roboty murowe wewnętrzne 1 piętra
4.1.3.1 wewnętrzne silka 12
4.1.3.1.1 silka E12
4.1.3.1.2 nadproża
4.1.3.2 wewnętrzne silka 18
4.1.3.2.1 silka e18a nośne
4.1.3.2.2 silka e18a nienośne
4.1.3.2.3 nadproża L19
4.1.3.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.3.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.3.3.2 nadproża porotherm
4.1.3.4 wewnętrzne silka E8
4.1.3.4.1 silka E8
4.1.3.5 kominy wentylacyjne murowane
4.1.3.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.3.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.3.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.3.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.3.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.4 Roboty murowe wewnętrzne 2 piętra
4.1.4.1 wewnętrzne silka 12
4.1.4.1.1 silka E12
4.1.4.1.2 nadproża
4.1.4.2 wewnętrzne silka 18
4.1.4.2.1 silka e18a nośne
4.1.4.2.2 silka e18a nienośne
4.1.4.2.3 nadproża L19
4.1.4.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.4.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.4.3.2 nadproża porotherm
4.1.4.4 wewnętrzne silka E8
4.1.4.4.1 silka E8
4.1.4.5 kominy wentylacyjne murowane
4.4.1.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.4.1.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.4.1.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.4.1.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.4.1.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.5 Roboty murowe wewnętrzne kotłowni i ponad dachem
4.1.5.1 wewnętrzne silka 12
4.1.5.1.1 silka E12
4.1.5.2 wewnętrzne silka 18
4.1.5.2.1 silka e18a
4.1.5.3 wewnętrzne silka E8
4.1.5.3.1 silka E8
4.1.5.4 kominy wentylacyjne murowane
4.1.5.4.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.5.4.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.5.4.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.5.4.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.5.4.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.2 Tynki, docieplenia, zabudowy
4.2.1 docieplenie garażu wełna 10 cm
4.2.1.1 wełna ,system garażowy - przyklejenie wełny
4.2.1.2 wełna, system garażowy - wyprawa wykończeniowa
4.2.2 docieplenie garażu wełna 5 cm
4.2.2.1 wełna, system garażowy - przyklejenie wełny
4.2.2.2 wełna, system garażowy - wyprawa wykończeniowa
4.2.3 tynki w lokalach - parter
4.2.3.1 tynk gipsowy
4.2.3.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.3.3 kratki pcv 14x21 cm
4.2.3.4 kratki pc fi 125
4.2.4 tynki w lokalach - 1 piętro
4.2.4.1 tynk gipsowy
4.2.4.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.4.3 kratki pc fi 125
4.2.5 tynki w lokalach - 2 piętro
4.2.5.1 tynk gipsowy
4.2.5.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.5.3 kratki pc fi 125
4.2.6 tynki w komunikacji garaż
4.2.6.1 tynk cem-wap/gipsowe
4.2.7 tynki i docieplenia w komunikacji -  parter
4.2.7.1 tynk gipsowy
4.2.7.2 tynk cem-wap
4.2.7.3 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 10 cm - wiatrołap
4.2.7.4 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 5 cm - wiatrołap
4.2.7.5 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
4.2.7.6 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.8 tynki i docieplenia w komunikacji - 1 piętro
4.2.8.1 tynk gipsowy
4.2.8.2 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
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4.2.8.3 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.9 tynki i docieplenia w komunikacji - 2 piętro
4.2.9.1 tynk gipsowy
4.2.9.2 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
4.2.9.3 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.10 tynki i docieplenia w komunikacji - kotłownia
4.2.10.1 tynk gipsowy
4.2.11 tynki w pom. technicznych garażu
4.2.11.1 tynk cem-wap
4.2.12 tynki w pom. technicznych parteru
4.2.12.1 tynk gipsowy
4.2.12.2 tynk cem-wap

4.2.12.3 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 10 cm - kotłownia, hydrofornia
4.2.12.4 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 5 cm - kotłownia, hydrofornia
4.2.12.5 kratki wentylacyjne 14x14 cm
4.2.12.6 kratki wentylacyjne 25x25 cm
4.2.13 tynki w pom. technicznych 1 piętra
4.2.13.1 tynk gipsowy
4.2.14 tynki w pom. technicznych 2 piętra
4.2.14.1 tynk gipsowy
4.2.15 tynki w pom. technicznych - kotłownia
4.2.15.1 tynk gipsowy
4.2.16 zabudowy GK
4.2.16.1 sufity podwieszane - 2 piętro
4.2.16.2 sufity podwieszane - korytarz kotłownia
4.2.16.3 zabudowy GK
4.2.16.4 sufity podwieszane - kotłwonia płyta 2xGKF
4.2.16.5 wygłuszenie rur spustowych
4.2.16.6 przeciwpożarowy zawór odcinający 125 EIS 60
4.3 Szlichty i izolacje
4.3.1 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - parter
4.3.2 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - 1 piętro
4.3.3 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - 2 piętro
4.3.4 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja parter
4.3.5 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja - 1 piętro
4.3.6 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja - 2 piętro
4.3.7 szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - garaż

4.3.8
szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - parter, 1 piętro, 2 piętro (w tym 
kotłownia jeżeli jest zlokalizowana na parterze)

4.3.9 szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - kotłownia
4.4 Posadzka w garażu
4.4.1 beton c20/25, zbrojenie rozproszone 0,6 kg/m3, średnia grubość 15 cm
4.5 Drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych
4.5.1 Dostawa i montaż ościeżnic budowlanych

4.5.2
Dostawa i montaż ościeżnic docelowych oraz uzbrojonych skrzydeł drzwiowych wraz z 
wkładkami budowlanymi – drzwi bez EI

4.5.3
Dostawa i montaż ościeżnic docelowych oraz uzbrojonych skrzydeł drzwiowych wraz z 
wkładkami budowlanymi – drzwi EI30

4.5.4 Dostawa i montaż okuć, klamek, wizjerów, itp.
4.6 Ślusarka stalowa i stolarka drzwiowa
4.6.1 drzwi techniczne stalowe pełne
4.6.1.1 drzwi D9 - bud. KG
4.6.1.2 drzwi D11 - bud. L
4.6.1.3 drzwi D4 - 1,13x2,07m - do kotłowni i hydroforni - budynek Cu
4.6.1.4 drzwi D5, D6 - do kotłowni, 115+50x207 cm - bud. C, Cm
4.6.1.5 drzwi D5 - do pom wodomierza 115x207 cm - bud. Cm
4.6.1.6 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.2 drzwi techniczne stalowe EI 30 pełne
4.6.2.1 drzwi D4 - 1,03x2,07m - budynek Cm
4.6.2.2 drzwi D5 30+90x200 do hydroforni - bud. K
4.6.2.3 drzwi D4 80x200 do pomieszczeń technicznych - bud. K
4.6.2.4 drzwi D4, D5 - budynek KG i L
4.6.2.5 drzwi D7 - budynek L
4.6.2.6 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.3 drzwi techniczne stalowe EI 30 z przeszkleniem
4.6.3.1 drzwi D8 - budynek KG
4.6.3.2 drzwi D9 - budynek L
4.6.3.3 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.4 drzwi techniczne stalowe EI 60 pełne
4.6.4.1 drzwi D6 90x200 do kotłowni - bud. K
4.6.4.2 drzwi D7 - budynek KG
4.6.4.3 drzwi D6 - budynek KG
4.6.4.4 drzwi D8 - budynek L
4.6.4.5 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.5 wycieraczki i inne drobne elementy
4.6.5.1 wycieraczka zewnętrzna aluminiowa+szlam
4.6.5.2 żaluzja czerpni 145x45
4.6.5.3 kratki wentylacyjne stropodach 14x14 cm
4.6.5.4 blacha ryflowana - przykrycie studzienki schładzającej
4.6.5.5 schody stalowe w kotłowni 4x18,25x25 cm
4.6.6 drzwiczki rewizyjne
4.6.1 drzwiczki rewizyjne - parter
4.6.2 drzwiczki rewizyjne - 1 piętro
4.6.3 drzwiczki rewizyjne - 2 piętro
4.6.7 drabiny stalowe
4.6.7.1 drabiny dł 3 mb
4.6.8 drzwi drewniane płycinowe pełne
4.6.8.1 drzwi D5
4.6.8.2 drzwi D6
4.6.8.3 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.9 wygrodzenia boksów z siatki z drzwiami
4.6.9.1 wygrodzenie boksów z siatki stalowej, np.. UTS typ SG firmy Janus
4.6.9.2 drzwi do boksów
4.7 Ślusarka aluminiowa
4.7.1 ślusarka aluminiowa drzwiowa
4.7.1.1 drzwi D1 - 1,7x2,4 m - bud. C, Cm zew.
4.7.1.2 drzwi D2 - 1,7x2,4 m - bud. Cu zew.
4.7.1.3 drzwi D2 - 1,7x2,4 m - bud. C, Cm wew.
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4.7.1.4 drzwi D5 - 1,7x2,4 m - bud. Cu wew.
4.7.1.5 drzwi D1 - 1,7x2,42 m - bud. Cu (wejścia do usług)
4.7.1.6 drzwi D3 - 1,1x2,4 - bud. Cu zew
4.7.1.7 drzwi D1 - 1,25x2,35 m - bud. K zew.
4.7.1.8 drzwi D1 - 1,4x2,4 m - bud. L i KG zew.
4.7.1.9 drzwi D2 - 1,4x2,4 m - bud. L wew.
4.7.2 ślusarka aluminiowa drzwiowa EI 30
4.7.2.1 drzwi D2 - 1,25x2,35 - bud. KG i K
4.7.2.2 drzwi D10 - 1,05x2,07 - bud. L
4.8 Bramy garażowe
4.8.1 brama garażowa 5x2,16 m
4.8.2 piloty do bramy
4.9 Wykończenie ścian i posadzek - okładziny
4.9.1 komunikacja - garaż
4.9.1.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.1.2 fugowanie
4.9.1.3 cokoły
4.9.2 komunikacja - parter
4.9.2.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.2.2 fugowanie
4.9.2.3 cokoły
4.9.2.4 płytki gresowe przy drzwiach do mieszkań (z fugowaniem)
4.9.3 komunikacja - 1 piętro
4.9.3.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.3.2 fugowanie
4.9.3.3 cokoły
4.9.3.4 płytki gresowe przy drzwiach do mieszkań (z fugowaniem)
4.9.4 komunikacja - 2 piętro
4.9.4.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.4.2 fugowanie
4.9.4.3 cokoły
4.9.4.4 płytki gresowe przy drzwiachdo mieszkań (z fugowaniem)
4.9.5 pom. techniczne - garaż
4.9.5.1 gres techniczny posadzka
4.9.5.2 fugowanie
4.9.5.3 cokoły
4.9.6 pom. techniczne - parter
4.9.6.1 gres techniczny posadzka
4.9.6.2 płytki ścienne
4.9.6.3 fugowanie
4.9.6.4 cokół
4.9.7 pom. techniczne - 1 piętro
4.9.7.1 gres techniczny posadzka
4.9.7.2 fugowanie
4.9.7.3 cokoły
4.9.8 pom. techniczne - 2 piętro
4.9.8.1 gres techniczny posadzka
4.9.8.2 fugowanie
4.9.8.3 cokoły
4.9.9 pom. techniczne - kotłownia
4.9.9.1 gres techniczny posadzka
4.9.9.2 fugowanie
4.9.9.3 cokoły
4.10 Parapety wewnętrzne
4.10.1 parter
4.10.1.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.10.2 1 piętro
4.10.2.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.10.3 2 piętro
4.10.3.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.11 Roboty malarskie
4.11.1 Roboty malarskie wewnętrzne - garaż
4.11.1.1 komunikacja
4.11.1.1.1 malowanie
4.11.1.2 pom. techniczne
4.11.1.2.1 malowanie techniczne
4.11.2 Roboty malarskie wewnętrzne - parter
4.11.2.1 lokale
4.11.2.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.2.2 komunikacja
4.11.2.2.1 malowanie na gotowo
4.11.2.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.2.3 pom. techniczne
4.11.2.3.1 malowanie techniczne
4.11.3 Roboty malarskie wewnętrzne - 1 piętro
4.11.3.1 lokale
4.11.3.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.3.2 komunikacja
4.11.3.2.1 malowanie na gotowo
4.11.3.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.3.3 pom. techniczne
4.11.3.3.1 malowanie techniczne
4.11.4 Roboty malarskie wewnętrzne - 2 piętro
4.11.4.1 lokale
4.11.4.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.4.2 komunikacja
4.11.4.2.1 malowanie na gotowo
4.11.4.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.4.3 pom. techniczne
4.11.4.3.1 malowanie techniczne
4.11.5 Roboty malarskie wewnętrzne - kond. kotłowni
4.11.5.1 komunikacja
4.11.5.1.1 malowanie na gotowo
4.11.5.2 pom. techniczne
4.11.5.2.1 malowanie techniczne
4.12 Balustrady wewnętrzne
4.12.1 balustrady klatek schodowych
4.12.1.1 stal czarna malowana proszkowo + siatka
4.12.1.2 bramka antypaniczna
4.13 Windy, podnośniki, wykończenie szybów
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4.13.1 Winda 4 przystanki
4.13.1.1 630 kg, 1,1x1,4m
4.13.1.2 odbiory, udt, uruchomienie
4.13.1.3 malowanie szybu windowego
4.14 Wizualizacja i skrzynki na listy
4.14.1 wizualizacja budynków i terenu osiedla
4.14.1.1 wizualizacja budynków i osiedla
4.14.2 skrzynki na listy
4.14.2.1 skrzynki na listy
4.14.3 gabloty
4.14.3.1 gablota
4.15 Organizacja ruchu w garażu i wyposażenie
4.15.1 org. ruchu /pasy, oznakowanie, zabezp. ścian i słupów/
4.15.1.1 oznakowanie poziome garażu
4.15.1.2 oznakowanie pionowe garażu
4.15.2 wyposażenie garażu /gaśnice, koce gaśnicze/
4.15.2.1 wyposażenie p.poż
4.16 Sprzątanie
4.16.1 sprzątanie
5 Roboty wykończeniowe zewnętrzne
5.1 Elewacje
5.1.1 elewacja lekka-mokra - północna
5.1.1.1 przyklejenie styropianu
5.1.1.2 zatopienie siatki
5.1.1.3 wyprawa
5.1.1.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.1.5 parapety zewnętrzne
5.1.1.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.2 elewacja lekka-mokra - południowa
5.1.2.1 przyklejenie styropianu
5.1.2.2 zatopienie siatki
5.1.2.3 wyprawa
5.1.2.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.2.5 parapety zewnętrzne
5.1.2.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.3 elewacja lekka-mokra - wschodnia
5.1.3.1 przyklejenie styropianu
5.1.3.2 zatopienie siatki
5.1.3.3 wyprawa
5.1.3.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.3.5 parapety zewnętrzne
5.1.3.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.4 elewacja lekka-mokra - zachodnia
5.1.4.1 przyklejenie styropianu
5.1.4.2 zatopienie siatki
5.1.4.3 wyprawa
5.1.4.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.4.5 parapety zewnętrzne
5.1.4.6 wygłuszenie rur spustowych
5.2 Balustrady zewnętrzne
5.2.1 balustrady balkonowe - parter
5.2.1.1 marki
5.2.1.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.1.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.2 ekrany dzielące balkony - parter
5.2.2.1 marki
5.2.2.2 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.2.3 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,5 m
5.2.3 balustrady balkonowe - 1 piętro
5.2.3.1 marki
5.2.3.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.3.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.4 ekrany dzielące balkony - 1 piętro
5.2.4.1 marki
5.2.4.1 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.5 balustrady balkonowe - 2 piętro
5.2.5.1 marki
5.2.5.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.5.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.6 ekrany dzielące balkony - 2 piętro
5.2.6.1 marki
5.2.6.2 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.7 kratki kominowe
5.2.7.1 kratki kominowe
5.3 Szlichty i izolacje
5.3.1 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja północna

5.3.2 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja północna

5.3.3
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja północna

5.3.4 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja południowa
5.3.5 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja południowa

5.3.6
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja południowa

5.3.7 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja wchodnia
5.3.8 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja wschodnia

5.3.9
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja wschodnia

5.3.10 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja zachodnia
5.3.11 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja zachodnia

5.3.12
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja zachodnia

6 Instalacje wewnętrzne
6.1 Instalacje wod.-kan. + instalacja gazu
6.1.1 Kondygnacja garażu
6.1.1.1 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
6.1.1.1.1 poziomy w garażach
6.1.1.1.2 Izolacja termiczna poziomów
6.1.1.2 instalacja hydrantowa
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6.1.1.2.1 Instalacja hydrantowa
6.1.1.2.2 Montaż szafek i zaworów hydrantowych
6.1.1.2.3 Dostawa i montaż zestawu hydroforowego
6.1.1.2.4 Rozruch zestawu hydroforowego
6.1.1.2.5 Próba szczelności
6.1.1.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
6.1.1.3.1 poziomy w garażach
6.1.1.4 Instalacja kanalizacji deszczowej
6.1.1.4.1 poziomy w garażach
6.1.1.4.2 Instalacja podposadzkowa w płycie fundamentowej
6.1.1.4.3 Separatory
6.1.2 Kondygnacje nadziemne
6.1.2.1 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
6.1.2.1.1 piony
6.1.2.1.2 Izolacja termiczna pionów
6.1.2.1.3 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (parter)
6.1.2.1.4 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (I pietro)
6.1.2.1.5 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (II piętro)
6.1.2.1.6 dostawa i montaż wodomierzy, 
6.1.2.1.7 dostawa i montaż osprzętu
6.1.2.1.8 Montaż przejść p.poż.
6.1.2.1.9 Próba szczelności
6.1.2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
6.1.2.2.1 piony
6.1.2.2.2 Instalacja lokalowa (parter)
6.1.2.2.3 Instalacja lokalowa (I pietro)
6.1.2.2.4 Instalacja lokalowa (II piętro)
6.1.2.2.5 Rury wywiewne
6.1.2.3 Instalacja kanalizacji deszczowej
6.1.2.3.1 piony
6.1.2.3.2 Montaż wpustów dachowych
6.1.2.4 Instalacja gazowa
6.1.2.4.1 Instalacja gazowa (parter)
6.1.2.4.2 Instalacja gazowa (I piętro)
6.1.2.4.3 Instalacja gazowa (II piętro)
6.1.2.4.4 piony i poziomy w garażu
6.1.2.4.5 stelaże pod gazomierz

6.1.2.4.6
Włączenie do punktu redukcyjno - pomiarowego wraz z próbami szczelności i 
odbiorami

6.2 Instalacje C.O.
6.2.1 piony
6.2.2 Izolacja termiczna pionów
6.2.3 Instalacja lokalowa (parter)
6.2.4 Instalacja lokalowa (I pietro)
6.2.5 Instalacja lokalowa (II piętro)
6.2.6 Montaż grzejników (parter)
6.2.7 Montaż grzejników (1 piętro)
6.2.8 Montaż grzejników (2 piętro)
6.2.9 Montaż głowic termostatycznych
6.2.10 Montaż liczników ciepła
6.2.11 Montaż zaworów podpionowych i regulacyjnych
6.2.12 Próba szczelności
6.3 Kotłownia gazowa
6.3.1 Kotłownia - technologia, dostawa i montaż
6.3.2 próby, odbiory, dokumentacja powykonawcza
6.4 Instalacje elektryczne i teletechniczne
6.4.1 Instalacje w mieszkaniach

6.4.1.1
Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - parter (w budynku CU 
w usługach)

6.4.1.2 Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - I piętro
6.4.1.3 Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - II piętro 

6.4.1.4
Wykonanie instalacji teletechnicznej (przed wylewką) w mieszkaniach (w budynku CU 
również w usługach)

6.4.1.5 Montaż tablic mieszkaniowych (w budynku CU również tablice TU)
6.4.1.6 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - parter 
6.4.1.7 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - I piętro 
6.4.1.8 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - II piętro
6.4.1.9 Pomiary instalacji w mieszkaniach, dokumentacja powykonawcza
6.4.2 Rozdzielnie
6.4.2.1 TL-P 
6.4.2.2 TL-1 
6.4.2.3 TL-2 
6.4.2.4 TG 
6.4.2.5 Tablice administracyjne (TA, TK, itd.)
6.4.3 Trasy kablowe
6.4.3.1 Trasy kablowe (korytka, drabinki, przusty i przejścia ppoż)
6.4.4 Wewnętrzne linie zasilające, okablowanie cześci wspólnych
6.4.4.1 WLZ ZK - TG
6.4.4.2 WLZ TG-TL 
6.4.4.3 WLZ TL-TM
6.4.4.4 WLZ do tablic administracyjnych

6.4.4.5
Oprzewodowanie gniazd, wypustów oświetleniowych i wypustów zasilających 230V i 
400V w budynku

6.4.5 Biały montaż (oprawy oświetleniowe, osprzęt)
6.4.5.1 Oprawy oświetleniowe
6.4.5.2 Osprzęt (gniazda, włączniki, czujki ruchu, wyłączniki ppoż, itp)
6.4.5.3 Ogrzewanie rur instalacji sanitarnej
6.4.5.4 System detekcji gazów 
6.4.5.5 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.6 Uziemienie, instalacja odgromowa
6.4.6.1 Uziom
6.4.6.2 Instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze
6.4.6.3 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza (budynek KG)
6.4.7 Instalacja oddymiania klatki schodowej
6.4.7.1 Okablowanie
6.4.7.2 Urządzenia
6.4.7.3 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.8 Instalacja domofonowa
6.4.8.1 Okablowanie w budynku
6.4.8.2 Okablowanie miedzy budynkami i do furtki wejsciowej oraz stacja bramowa
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6.4.8.3 Urządzenia w budynku
6.4.8.4 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza (budynek KG)
6.4.9 Instalacja telewizji zbiorczej satelitarnej
6.4.9.1 Okablowanie
6.4.9.2 Urządzenia
6.4.9.3 Zestaw anten
6.4.9.4 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.10 Sieć strukturalna (internet, telefon, TVK, światłowód)
6.4.10.1 Telwizja kablowa - przewód RG6
6.4.10.2 Internet, telefon - przewód 2x UTP 5kat
6.4.10.3 Światłowód jednomodowy dwuwłóknowy
6.4.10.4 GPD
6.4.10.5 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.5 Wentylacja mechaniczna
6.5.1 Wentylacja mechaniczna garażu, pom. Techn. 
6.5.1.1 kanały w pionach z klapami p.poż
6.5.1.2 kanały w garażu
6.5.1.3 Wentylatory bytowe garażu
6.5.1.4 Kratki, czerpnie, wyrzutnie
6.5.1.5 Pomiary i regulacja, rozruchy
6.5.2 Wentylacja pomieszczeń technicznych
6.5.2.1 Wentylacja przedsionków
6.5.2.2 Wentylacja separatorów
6.6 Wentylacja grawitacyjna
6.6.1 Wentylacja grawitaryjna zakończona nasadami kominowymi
6.7 Odwodnienia liniowe garażu i wjazdu do garażu
6.7.1 Korytka odwadniające garażu
6.8 Wentylacja mechaniczna
6.8.1 Wentylacja mechaniczna mieszkań
6.8.1.1 Kanały spiro z izolacją i klapami zwrotnymi
6.8.1.2 Kratki wentylacyjne
6.8.1.3 Wyrzutnie ścienne na kominach
6.8.1.4 Wentylatory kanałowe
6.5.1.5 Uruchomienie instalacji
6.8.2 Instalacja elektryczna do wentylacji mechanicznej (w tym maszty odgromowe)
6.8.2.1 Instalacja elektryczna do wentylacji mechanicznej (w tym maszty odgromowe)
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lp Nazwa zadania

A Zielona Dolina 2. Etap 2. Budynki 1-25
1 Stan zero
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 wykopy pod budynki ze złożeniem materiału pod późniejsze zasypki
1.1.2 wykopy z odwozem urobku
1.1.3 obsypanie z zagęszczeniem
1.2 Fundamenty
1.2.1 wymiana gruntu pod płytę fundamentową
1.2.1.1 wymiana gruntu pod płytę fundamentową - materiał Inwestora
1.2.2 podkład z chudego betonu  
1.2.2.1 podkład z chudego betonu - C8/10 gr. 10 cm
1.2.3 płyta denna
1.2.3.1 betonowanie płyty - beton C30/37 W8
1.2.3.2 ławy fundamentowe - beton C30/37
1.2.3.3 ściany studni schładzającej C30/37, gr. 15 cm
1.2.3.4 ściany fundamentowe C30/37 gr. 25 cm
1.2.3.5 technologia TBW dla płyty (folia PE, styropian w klinach)
1.2.3.6 zbrojenie płyty, ław i ścian fundamentowych
1.3 Konstrukcja stanu "0"
1.3.1 elementy żelbetowe stanu "0"
1.3.1.1 ściany C30/37 gr. 20 cm
1.3.1.2 zbrojenie ścian gr. 20 cm
1.3.1.3 ściany C30/37 gr. 18 cm
1.3.1.4 zbrojenie scian gr. 18 cm
1.3.1.5 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
1.3.1.6 zbrojenie ścian gr. 15 cm
1.3.1.7 słupy C30/37
1.3.1.8 zbrojenie słupów zewnętrznych
1.3.1.9 belki, napdroża C30/37
1.3.1.10 zbrojenie belek, nadproży
1.3.1.11 strop gr. 18 cm C30/37
1.3.1.12 zbrojenie stropu gr. 18 cm
1.3.1.13 strop gr. 20 cm C30/37
1.3.1.14 zbrojenie stropu gr. 20 cm
1.3.1.15 strop gr. 22 cm C30/37
1.3.1.16 zbrojenie stropu gr. 22 cm
1.3.1.17 strop gr. 30 cm C30/37
1.3.1.18 zbrojenie stropu gr. 30 cm
1.3.1.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C30/37
1.3.1.20 zbrojenie schodów
1.3.2 izolacje pionowe 
1.3.2.1 technologia TBW dla ścian zewnętrznych
1.3.3 izolacje pionowe obwodowe - cieplne
1.3.3.1 izolacja gr. 10 cm + klej
1.3.3.2 folia kubełkowa
1.3.3.3 hydroizolacja ścian i ław fundamentowych typu lekkiego
2 Stan surowy otwarty
2.1 Konstrukcja żelbetowa
2.1.1 konstrukcja żelbetowa parteru
2.1.1.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.1.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.1.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.1.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.1.5 belki C30/37
2.1.1.6 zbrojenie belek
2.1.1.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.1.8 zbrojenie słupów
2.1.1.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.1.10 zbrojenie scian gr. 16 cm
2.1.1.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.1.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.1.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
2.1.1.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.1.15 balustrady żelbetowe gr. 15 cm, C25/30
2.1.1.16 zbrojenie balustrad gr. 15 cm
2.1.1.17 balustrady żelbetowe gr. 12 cm, C25/30
2.1.1.18 zbrojenie balustrad gr. 12 cm
2.1.1.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C30/37
2.1.1.20 zbrojenie biegów i spoczników
2.1.1.21 zbrojenie comax
2.1.1.22 schody zewnetrzne, C25/30
2.1.1.23 zbrojenie śchodów zewnętrznych
2.1.1.24 dylatacja z wełny gr. 2 cm
2.1.1.25 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.1.26 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.2 konstrukcja żelbetowa 1 piętra
2.1.2.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.2.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.2.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.2.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.2.5 belki  C30/37
2.1.2.6 zbrojenie belek
2.1.2.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.2.8 zbrojenie słupów
2.1.2.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.2.10 zbrojenie ścian gr. 16 cm
2.1.2.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.2.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.2.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
2.1.2.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.2.15 balustrady żelbetowe gr. 15 cm, C25/30
2.1.2.16 zbrojenie balustrad gr. 15 cm
2.1.2.17 balustrady żelbetowe gr. 12 cm, C25/30
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2.1.2.18 zbrojenie balustrad gr. 12 cm
2.1.2.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C25/30
2.1.2.20 zbrojenie schodów i biegów
2.1.2.21 zbrojenie comax
2.1.2.22 dylatacja gr. 2 cm
2.1.2.23 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.2.24 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.3 konstrukcja żelbetowa 2 piętra
2.1.3.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.3.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.3.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.3.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.3.5 belki C30/37
2.1.3.6 zbrojenie belek
2.1.3.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.3.8 zbrojenie słupów
2.1.3.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.3.10 zbrojenie ścian gr. 16 cm
2.1.3.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.3.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.3.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm (balustrady balkonowe)
2.1.3.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.3.15 schody żelbetowe gr. 18 cm C25/30
2.1.3.16 zbrojenie schodów i biegów
2.1.3.17 zbrojenie comax
2.1.3.18 dylatacja z wełny gr. 2 cm
2.1.3.19 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.3.20 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.4 konstrukcja żelbetowa na dachu
2.1.4.1 nadszybie gr. 15 cm, C25/30
2.1.4.2 nadszybie gr. 20 cm, C25/30
2.1.4.3 zbrojenie nadszybia
2.1.4.4 belki, wieńce C25/30
2.1.4.5 zbrojenie belek, wieńcy
2.1.4.6 słupy, trzpienie C25/30
2.1.4.7 zbrojenie  słupów
2.1.4.8 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.4.9 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.2 Konstrukcje murowe - ściany osłonowe
2.2.1 osłonowe parteru
2.2.1.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.1.2 filarki z cegły pełnej klasy 20 Mpa, gr. 25 cm
2.2.1.3 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.2 osłonowe 1 piętro
2.2.2.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.2.2 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.3 osłonowe 2 piętro
2.2.3.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.3.2 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.4 osłonowe  - kotłownia
2.2.4.1 ściany zewnętrzne kotłowni - gr. 19 cm
3 Stan surowy zamknięty
3.1 Konstrukcja i pokrycie dachu
3.1.1 konstrukcja stropodachu (filaki żelbetowe, wieniec na attyce, ściany attyki)
3.1.1.1 trzpienie żelbetowe w ścianach attyk + wieniec
3.1.1.2 zbrojenie trzpieni i wieńca
3.1.1.3 ściany attyki gr. 19 cm
3.1.2 kominy murowane z ociepleniem + ocieplenie attyk z wyprawą
3.1.2.1 wymurowanie gr. 12 cm
3.1.2.2 kominy - docieplenie + zatopienie siatki
3.1.2.3 kominy - wyprawa elewacyjna
3.1.2.4 atyki - docieplenie + zatopienie siatki
3.1.2.5 attyki - wyprawa elewacyjna
3.1.3 czapki kominowe
3.1.3.1 czapki betonowe gr. 10 cm
3.1.4 pokrycie dachu i obróbki blacharskie, zadaszenia balkonów, wejść do klatek
3.1.4.1 folia pe
3.1.4.2 stryropian eps 100 gr. 20 cm
3.1.4.3 szlichta cementowa gr. 4 cm zbrojona siatką (styropian schodkowo)
3.1.4.4 2 x papa termozgrzewalna
3.1.4.5 listwy dociskowe, kliny w narożach
3.1.4.6 obróbki blacharskie
3.1.4.7 rynna
3.1.4.8 rura spustowa fi 10 cm
3.1.4.9 płyta osb
3.1.4.10 pokrycie papowe na więźbie drewnianej
3.1.4.11 przelewy awaryjne
3.1.4.12 wpusty dachowe - tylko montaż
3.1.4.13 styropian gr.5cm pod obróbkę blacharską
3.1.5 klapy dymowe
3.1.5.1 klapa dymowa
3.2 Stolarka i ślusarka okienna
3.2.1 stolarka okienna PVC
3.2.1.1 okna pcv
3.2.1.2 nawiewniki cisnieniowe  (37-38 dB), osprzęt okienny (klamki, osłonki, itp..)
3.2.1.3 nawiewniki okienne eht
3.2.2 ślusarka aluminiowa
3.2.2.1 witryny aluminowe
3.2.2.2 nawiewniki okienne wszybowe
4 Roboty wykończeniowe wewnętrzne
4.1. Roboty murowe
4.1.1 Roboty murowe wewnętrzne garażu
4.1.1.1 wewnętrzne silka 12
4.1.1.1.1 silka E12
4.1.1.2 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.1.2.1 gr. 12 cm w garażu
4.1.1.2.2 nadproża
4.1.2 Roboty murowe wewnętrzne parteru
4.1.2.1 wewnętrzne silka 12
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4.1.2.1.1 silka E12
4.1.2.1.2 nadproża
4.1.2.2 wewnętrzne silka 18
4.1.2.2.1 silka e18a nośne
4.1.2.2.2 silka e18a nienośne
4.1.2.2.3 nadproża L19
4.1.2.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.2.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.2.3.2 nadproża porotherm
4.1.2.4 wewnętrzne silka E8
4.1.2.4.1 silka E8
4.1.2.5 kominy wentylacyjne murowane
4.1.2.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.2.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.2.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.2.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.2.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.3 Roboty murowe wewnętrzne 1 piętra
4.1.3.1 wewnętrzne silka 12
4.1.3.1.1 silka E12
4.1.3.1.2 nadproża
4.1.3.2 wewnętrzne silka 18
4.1.3.2.1 silka e18a nośne
4.1.3.2.2 silka e18a nienośne
4.1.3.2.3 nadproża L19
4.1.3.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.3.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.3.3.2 nadproża porotherm
4.1.3.4 wewnętrzne silka E8
4.1.3.4.1 silka E8
4.1.3.5 kominy wentylacyjne murowane
4.1.3.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.3.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.3.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.3.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.3.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.4 Roboty murowe wewnętrzne 2 piętra
4.1.4.1 wewnętrzne silka 12
4.1.4.1.1 silka E12
4.1.4.1.2 nadproża
4.1.4.2 wewnętrzne silka 18
4.1.4.2.1 silka e18a nośne
4.1.4.2.2 silka e18a nienośne
4.1.4.2.3 nadproża L19
4.1.4.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.4.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.4.3.2 nadproża porotherm
4.1.4.4 wewnętrzne silka E8
4.1.4.4.1 silka E8
4.1.4.5 kominy wentylacyjne murowane
4.4.1.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.4.1.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.4.1.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.4.1.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.4.1.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.5 Roboty murowe wewnętrzne kotłowni i ponad dachem
4.1.5.1 wewnętrzne silka 12
4.1.5.1.1 silka E12
4.1.5.2 wewnętrzne silka 18
4.1.5.2.1 silka e18a
4.1.5.3 wewnętrzne silka E8
4.1.5.3.1 silka E8
4.1.5.4 kominy wentylacyjne murowane
4.1.5.4.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.5.4.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.5.4.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.5.4.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.5.4.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.2 Tynki, docieplenia, zabudowy
4.2.1 docieplenie garażu wełna 10 cm
4.2.1.1 wełna ,system garażowy - przyklejenie wełny
4.2.1.2 wełna, system garażowy - wyprawa wykończeniowa
4.2.2 docieplenie garażu wełna 5 cm
4.2.2.1 wełna, system garażowy - przyklejenie wełny
4.2.2.2 wełna, system garażowy - wyprawa wykończeniowa
4.2.3 tynki w lokalach - parter
4.2.3.1 tynk gipsowy
4.2.3.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.3.3 kratki pcv 14x21 cm
4.2.3.4 kratki pc fi 125
4.2.4 tynki w lokalach - 1 piętro
4.2.4.1 tynk gipsowy
4.2.4.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.4.3 kratki pc fi 125
4.2.5 tynki w lokalach - 2 piętro
4.2.5.1 tynk gipsowy
4.2.5.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.5.3 kratki pc fi 125
4.2.6 tynki w komunikacji garaż
4.2.6.1 tynk cem-wap/gipsowe
4.2.7 tynki i docieplenia w komunikacji -  parter
4.2.7.1 tynk gipsowy
4.2.7.2 tynk cem-wap
4.2.7.3 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 10 cm - wiatrołap
4.2.7.4 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 5 cm - wiatrołap
4.2.7.5 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
4.2.7.6 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.8 tynki i docieplenia w komunikacji - 1 piętro
4.2.8.1 tynk gipsowy
4.2.8.2 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze

Strona 59



BUDYNEK Cm12 Załącznik nr 11 - Tabela elementów rozliczeniowych

4.2.8.3 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.9 tynki i docieplenia w komunikacji - 2 piętro
4.2.9.1 tynk gipsowy
4.2.9.2 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
4.2.9.3 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.10 tynki i docieplenia w komunikacji - kotłownia
4.2.10.1 tynk gipsowy
4.2.11 tynki w pom. technicznych garażu
4.2.11.1 tynk cem-wap
4.2.12 tynki w pom. technicznych parteru
4.2.12.1 tynk gipsowy
4.2.12.2 tynk cem-wap

4.2.12.3 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 10 cm - kotłownia, hydrofornia
4.2.12.4 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 5 cm - kotłownia, hydrofornia
4.2.12.5 kratki wentylacyjne 14x14 cm
4.2.12.6 kratki wentylacyjne 25x25 cm
4.2.13 tynki w pom. technicznych 1 piętra
4.2.13.1 tynk gipsowy
4.2.14 tynki w pom. technicznych 2 piętra
4.2.14.1 tynk gipsowy
4.2.15 tynki w pom. technicznych - kotłownia
4.2.15.1 tynk gipsowy
4.2.16 zabudowy GK
4.2.16.1 sufity podwieszane - 2 piętro
4.2.16.2 sufity podwieszane - korytarz kotłownia
4.2.16.3 zabudowy GK
4.2.16.4 sufity podwieszane - kotłwonia płyta 2xGKF
4.2.16.5 wygłuszenie rur spustowych
4.2.16.6 przeciwpożarowy zawór odcinający 125 EIS 60
4.3 Szlichty i izolacje
4.3.1 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - parter
4.3.2 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - 1 piętro
4.3.3 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - 2 piętro
4.3.4 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja parter
4.3.5 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja - 1 piętro
4.3.6 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja - 2 piętro
4.3.7 szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - garaż

4.3.8
szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - parter, 1 piętro, 2 piętro (w tym 
kotłownia jeżeli jest zlokalizowana na parterze)

4.3.9 szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - kotłownia
4.4 Posadzka w garażu
4.4.1 beton c20/25, zbrojenie rozproszone 0,6 kg/m3, średnia grubość 15 cm
4.5 Drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych
4.5.1 Dostawa i montaż ościeżnic budowlanych

4.5.2
Dostawa i montaż ościeżnic docelowych oraz uzbrojonych skrzydeł drzwiowych wraz z 
wkładkami budowlanymi – drzwi bez EI

4.5.3
Dostawa i montaż ościeżnic docelowych oraz uzbrojonych skrzydeł drzwiowych wraz z 
wkładkami budowlanymi – drzwi EI30

4.5.4 Dostawa i montaż okuć, klamek, wizjerów, itp.
4.6 Ślusarka stalowa i stolarka drzwiowa
4.6.1 drzwi techniczne stalowe pełne
4.6.1.1 drzwi D9 - bud. KG
4.6.1.2 drzwi D11 - bud. L
4.6.1.3 drzwi D4 - 1,13x2,07m - do kotłowni i hydroforni - budynek Cu
4.6.1.4 drzwi D5, D6 - do kotłowni, 115+50x207 cm - bud. C, Cm
4.6.1.5 drzwi D5 - do pom wodomierza 115x207 cm - bud. Cm
4.6.1.6 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.2 drzwi techniczne stalowe EI 30 pełne
4.6.2.1 drzwi D4 - 1,03x2,07m - budynek Cm
4.6.2.2 drzwi D5 30+90x200 do hydroforni - bud. K
4.6.2.3 drzwi D4 80x200 do pomieszczeń technicznych - bud. K
4.6.2.4 drzwi D4, D5 - budynek KG i L
4.6.2.5 drzwi D7 - budynek L
4.6.2.6 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.3 drzwi techniczne stalowe EI 30 z przeszkleniem
4.6.3.1 drzwi D8 - budynek KG
4.6.3.2 drzwi D9 - budynek L
4.6.3.3 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.4 drzwi techniczne stalowe EI 60 pełne
4.6.4.1 drzwi D6 90x200 do kotłowni - bud. K
4.6.4.2 drzwi D7 - budynek KG
4.6.4.3 drzwi D6 - budynek KG
4.6.4.4 drzwi D8 - budynek L
4.6.4.5 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.5 wycieraczki i inne drobne elementy
4.6.5.1 wycieraczka zewnętrzna aluminiowa+szlam
4.6.5.2 żaluzja czerpni 145x45
4.6.5.3 kratki wentylacyjne stropodach 14x14 cm
4.6.5.4 blacha ryflowana - przykrycie studzienki schładzającej
4.6.5.5 schody stalowe w kotłowni 4x18,25x25 cm
4.6.6 drzwiczki rewizyjne
4.6.1 drzwiczki rewizyjne - parter
4.6.2 drzwiczki rewizyjne - 1 piętro
4.6.3 drzwiczki rewizyjne - 2 piętro
4.6.7 drabiny stalowe
4.6.7.1 drabiny dł 3 mb
4.6.8 drzwi drewniane płycinowe pełne
4.6.8.1 drzwi D5
4.6.8.2 drzwi D6
4.6.8.3 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.9 wygrodzenia boksów z siatki z drzwiami
4.6.9.1 wygrodzenie boksów z siatki stalowej, np.. UTS typ SG firmy Janus
4.6.9.2 drzwi do boksów
4.7 Ślusarka aluminiowa
4.7.1 ślusarka aluminiowa drzwiowa
4.7.1.1 drzwi D1 - 1,7x2,4 m - bud. C, Cm zew.
4.7.1.2 drzwi D2 - 1,7x2,4 m - bud. Cu zew.
4.7.1.3 drzwi D2 - 1,7x2,4 m - bud. C, Cm wew.
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4.7.1.4 drzwi D5 - 1,7x2,4 m - bud. Cu wew.
4.7.1.5 drzwi D1 - 1,7x2,42 m - bud. Cu (wejścia do usług)
4.7.1.6 drzwi D3 - 1,1x2,4 - bud. Cu zew
4.7.1.7 drzwi D1 - 1,25x2,35 m - bud. K zew.
4.7.1.8 drzwi D1 - 1,4x2,4 m - bud. L i KG zew.
4.7.1.9 drzwi D2 - 1,4x2,4 m - bud. L wew.
4.7.2 ślusarka aluminiowa drzwiowa EI 30
4.7.2.1 drzwi D2 - 1,25x2,35 - bud. KG i K
4.7.2.2 drzwi D10 - 1,05x2,07 - bud. L
4.8 Bramy garażowe
4.8.1 brama garażowa 5x2,16 m
4.8.2 piloty do bramy
4.9 Wykończenie ścian i posadzek - okładziny
4.9.1 komunikacja - garaż
4.9.1.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.1.2 fugowanie
4.9.1.3 cokoły
4.9.2 komunikacja - parter
4.9.2.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.2.2 fugowanie
4.9.2.3 cokoły
4.9.2.4 płytki gresowe przy drzwiach do mieszkań (z fugowaniem)
4.9.3 komunikacja - 1 piętro
4.9.3.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.3.2 fugowanie
4.9.3.3 cokoły
4.9.3.4 płytki gresowe przy drzwiach do mieszkań (z fugowaniem)
4.9.4 komunikacja - 2 piętro
4.9.4.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.4.2 fugowanie
4.9.4.3 cokoły
4.9.4.4 płytki gresowe przy drzwiachdo mieszkań (z fugowaniem)
4.9.5 pom. techniczne - garaż
4.9.5.1 gres techniczny posadzka
4.9.5.2 fugowanie
4.9.5.3 cokoły
4.9.6 pom. techniczne - parter
4.9.6.1 gres techniczny posadzka
4.9.6.2 płytki ścienne
4.9.6.3 fugowanie
4.9.6.4 cokół
4.9.7 pom. techniczne - 1 piętro
4.9.7.1 gres techniczny posadzka
4.9.7.2 fugowanie
4.9.7.3 cokoły
4.9.8 pom. techniczne - 2 piętro
4.9.8.1 gres techniczny posadzka
4.9.8.2 fugowanie
4.9.8.3 cokoły
4.9.9 pom. techniczne - kotłownia
4.9.9.1 gres techniczny posadzka
4.9.9.2 fugowanie
4.9.9.3 cokoły
4.10 Parapety wewnętrzne
4.10.1 parter
4.10.1.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.10.2 1 piętro
4.10.2.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.10.3 2 piętro
4.10.3.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.11 Roboty malarskie
4.11.1 Roboty malarskie wewnętrzne - garaż
4.11.1.1 komunikacja
4.11.1.1.1 malowanie
4.11.1.2 pom. techniczne
4.11.1.2.1 malowanie techniczne
4.11.2 Roboty malarskie wewnętrzne - parter
4.11.2.1 lokale
4.11.2.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.2.2 komunikacja
4.11.2.2.1 malowanie na gotowo
4.11.2.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.2.3 pom. techniczne
4.11.2.3.1 malowanie techniczne
4.11.3 Roboty malarskie wewnętrzne - 1 piętro
4.11.3.1 lokale
4.11.3.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.3.2 komunikacja
4.11.3.2.1 malowanie na gotowo
4.11.3.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.3.3 pom. techniczne
4.11.3.3.1 malowanie techniczne
4.11.4 Roboty malarskie wewnętrzne - 2 piętro
4.11.4.1 lokale
4.11.4.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.4.2 komunikacja
4.11.4.2.1 malowanie na gotowo
4.11.4.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.4.3 pom. techniczne
4.11.4.3.1 malowanie techniczne
4.11.5 Roboty malarskie wewnętrzne - kond. kotłowni
4.11.5.1 komunikacja
4.11.5.1.1 malowanie na gotowo
4.11.5.2 pom. techniczne
4.11.5.2.1 malowanie techniczne
4.12 Balustrady wewnętrzne
4.12.1 balustrady klatek schodowych
4.12.1.1 stal czarna malowana proszkowo + siatka
4.12.1.2 bramka antypaniczna
4.13 Windy, podnośniki, wykończenie szybów
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4.13.1 Winda 4 przystanki
4.13.1.1 630 kg, 1,1x1,4m
4.13.1.2 odbiory, udt, uruchomienie
4.13.1.3 malowanie szybu windowego
4.14 Wizualizacja i skrzynki na listy
4.14.1 wizualizacja budynków i terenu osiedla
4.14.1.1 wizualizacja budynków i osiedla
4.14.2 skrzynki na listy
4.14.2.1 skrzynki na listy
4.14.3 gabloty
4.14.3.1 gablota
4.15 Organizacja ruchu w garażu i wyposażenie
4.15.1 org. ruchu /pasy, oznakowanie, zabezp. ścian i słupów/
4.15.1.1 oznakowanie poziome garażu
4.15.1.2 oznakowanie pionowe garażu
4.15.2 wyposażenie garażu /gaśnice, koce gaśnicze/
4.15.2.1 wyposażenie p.poż
4.16 Sprzątanie
4.16.1 sprzątanie
5 Roboty wykończeniowe zewnętrzne
5.1 Elewacje
5.1.1 elewacja lekka-mokra - północna
5.1.1.1 przyklejenie styropianu
5.1.1.2 zatopienie siatki
5.1.1.3 wyprawa
5.1.1.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.1.5 parapety zewnętrzne
5.1.1.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.2 elewacja lekka-mokra - południowa
5.1.2.1 przyklejenie styropianu
5.1.2.2 zatopienie siatki
5.1.2.3 wyprawa
5.1.2.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.2.5 parapety zewnętrzne
5.1.2.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.3 elewacja lekka-mokra - wschodnia
5.1.3.1 przyklejenie styropianu
5.1.3.2 zatopienie siatki
5.1.3.3 wyprawa
5.1.3.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.3.5 parapety zewnętrzne
5.1.3.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.4 elewacja lekka-mokra - zachodnia
5.1.4.1 przyklejenie styropianu
5.1.4.2 zatopienie siatki
5.1.4.3 wyprawa
5.1.4.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.4.5 parapety zewnętrzne
5.1.4.6 wygłuszenie rur spustowych
5.2 Balustrady zewnętrzne
5.2.1 balustrady balkonowe - parter
5.2.1.1 marki
5.2.1.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.1.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.2 ekrany dzielące balkony - parter
5.2.2.1 marki
5.2.2.2 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.2.3 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,5 m
5.2.3 balustrady balkonowe - 1 piętro
5.2.3.1 marki
5.2.3.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.3.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.4 ekrany dzielące balkony - 1 piętro
5.2.4.1 marki
5.2.4.1 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.5 balustrady balkonowe - 2 piętro
5.2.5.1 marki
5.2.5.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.5.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.6 ekrany dzielące balkony - 2 piętro
5.2.6.1 marki
5.2.6.2 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.7 kratki kominowe
5.2.7.1 kratki kominowe
5.3 Szlichty i izolacje
5.3.1 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja północna

5.3.2 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja północna

5.3.3
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja północna

5.3.4 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja południowa
5.3.5 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja południowa

5.3.6
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja południowa

5.3.7 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja wchodnia
5.3.8 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja wschodnia

5.3.9
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja wschodnia

5.3.10 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja zachodnia
5.3.11 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja zachodnia

5.3.12
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja zachodnia

6 Instalacje wewnętrzne
6.1 Instalacje wod.-kan. + instalacja gazu
6.1.1 Kondygnacja garażu
6.1.1.1 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
6.1.1.1.1 poziomy w garażach
6.1.1.1.2 Izolacja termiczna poziomów
6.1.1.2 instalacja hydrantowa
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6.1.1.2.1 Instalacja hydrantowa
6.1.1.2.2 Montaż szafek i zaworów hydrantowych
6.1.1.2.3 Dostawa i montaż zestawu hydroforowego
6.1.1.2.4 Rozruch zestawu hydroforowego
6.1.1.2.5 Próba szczelności
6.1.1.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
6.1.1.3.1 poziomy w garażach
6.1.1.4 Instalacja kanalizacji deszczowej
6.1.1.4.1 poziomy w garażach
6.1.1.4.2 Instalacja podposadzkowa w płycie fundamentowej
6.1.1.4.3 Separatory
6.1.2 Kondygnacje nadziemne
6.1.2.1 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
6.1.2.1.1 piony
6.1.2.1.2 Izolacja termiczna pionów
6.1.2.1.3 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (parter)
6.1.2.1.4 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (I pietro)
6.1.2.1.5 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (II piętro)
6.1.2.1.6 dostawa i montaż wodomierzy, 
6.1.2.1.7 dostawa i montaż osprzętu
6.1.2.1.8 Montaż przejść p.poż.
6.1.2.1.9 Próba szczelności
6.1.2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
6.1.2.2.1 piony
6.1.2.2.2 Instalacja lokalowa (parter)
6.1.2.2.3 Instalacja lokalowa (I pietro)
6.1.2.2.4 Instalacja lokalowa (II piętro)
6.1.2.2.5 Rury wywiewne
6.1.2.3 Instalacja kanalizacji deszczowej
6.1.2.3.1 piony
6.1.2.3.2 Montaż wpustów dachowych
6.1.2.4 Instalacja gazowa
6.1.2.4.1 Instalacja gazowa (parter)
6.1.2.4.2 Instalacja gazowa (I piętro)
6.1.2.4.3 Instalacja gazowa (II piętro)
6.1.2.4.4 piony i poziomy w garażu
6.1.2.4.5 stelaże pod gazomierz

6.1.2.4.6
Włączenie do punktu redukcyjno - pomiarowego wraz z próbami szczelności i 
odbiorami

6.2 Instalacje C.O.
6.2.1 piony
6.2.2 Izolacja termiczna pionów
6.2.3 Instalacja lokalowa (parter)
6.2.4 Instalacja lokalowa (I pietro)
6.2.5 Instalacja lokalowa (II piętro)
6.2.6 Montaż grzejników (parter)
6.2.7 Montaż grzejników (1 piętro)
6.2.8 Montaż grzejników (2 piętro)
6.2.9 Montaż głowic termostatycznych
6.2.10 Montaż liczników ciepła
6.2.11 Montaż zaworów podpionowych i regulacyjnych
6.2.12 Próba szczelności
6.3 Kotłownia gazowa
6.3.1 Kotłownia - technologia, dostawa i montaż
6.3.2 próby, odbiory, dokumentacja powykonawcza
6.4 Instalacje elektryczne i teletechniczne
6.4.1 Instalacje w mieszkaniach

6.4.1.1
Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - parter (w budynku CU 
w usługach)

6.4.1.2 Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - I piętro
6.4.1.3 Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - II piętro 

6.4.1.4
Wykonanie instalacji teletechnicznej (przed wylewką) w mieszkaniach (w budynku CU 
również w usługach)

6.4.1.5 Montaż tablic mieszkaniowych (w budynku CU również tablice TU)
6.4.1.6 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - parter 
6.4.1.7 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - I piętro 
6.4.1.8 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - II piętro
6.4.1.9 Pomiary instalacji w mieszkaniach, dokumentacja powykonawcza
6.4.2 Rozdzielnie
6.4.2.1 TL-P 
6.4.2.2 TL-1 
6.4.2.3 TL-2 
6.4.2.4 TG 
6.4.2.5 Tablice administracyjne (TA, TK, itd.)
6.4.3 Trasy kablowe
6.4.3.1 Trasy kablowe (korytka, drabinki, przusty i przejścia ppoż)
6.4.4 Wewnętrzne linie zasilające, okablowanie cześci wspólnych
6.4.4.1 WLZ ZK - TG
6.4.4.2 WLZ TG-TL 
6.4.4.3 WLZ TL-TM
6.4.4.4 WLZ do tablic administracyjnych

6.4.4.5
Oprzewodowanie gniazd, wypustów oświetleniowych i wypustów zasilających 230V i 
400V w budynku

6.4.5 Biały montaż (oprawy oświetleniowe, osprzęt)
6.4.5.1 Oprawy oświetleniowe
6.4.5.2 Osprzęt (gniazda, włączniki, czujki ruchu, wyłączniki ppoż, itp)
6.4.5.3 Ogrzewanie rur instalacji sanitarnej
6.4.5.4 System detekcji gazów 
6.4.5.5 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.6 Uziemienie, instalacja odgromowa
6.4.6.1 Uziom
6.4.6.2 Instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze
6.4.6.3 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza (budynek KG)
6.4.7 Instalacja oddymiania klatki schodowej
6.4.7.1 Okablowanie
6.4.7.2 Urządzenia
6.4.7.3 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.8 Instalacja domofonowa
6.4.8.1 Okablowanie w budynku
6.4.8.2 Okablowanie miedzy budynkami i do furtki wejsciowej oraz stacja bramowa
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6.4.8.3 Urządzenia w budynku
6.4.8.4 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza (budynek KG)
6.4.9 Instalacja telewizji zbiorczej satelitarnej
6.4.9.1 Okablowanie
6.4.9.2 Urządzenia
6.4.9.3 Zestaw anten
6.4.9.4 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.10 Sieć strukturalna (internet, telefon, TVK, światłowód)
6.4.10.1 Telwizja kablowa - przewód RG6
6.4.10.2 Internet, telefon - przewód 2x UTP 5kat
6.4.10.3 Światłowód jednomodowy dwuwłóknowy
6.4.10.4 GPD
6.4.10.5 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.5 Wentylacja mechaniczna
6.5.1 Wentylacja mechaniczna garażu, pom. Techn. 
6.5.1.1 kanały w pionach z klapami p.poż
6.5.1.2 kanały w garażu
6.5.1.3 Wentylatory bytowe garażu
6.5.1.4 Kratki, czerpnie, wyrzutnie
6.5.1.5 Pomiary i regulacja, rozruchy
6.5.2 Wentylacja pomieszczeń technicznych
6.5.2.1 Wentylacja przedsionków
6.5.2.2 Wentylacja separatorów
6.6 Wentylacja grawitacyjna
6.6.1 Wentylacja grawitaryjna zakończona nasadami kominowymi
6.7 Odwodnienia liniowe garażu i wjazdu do garażu
6.7.1 Korytka odwadniające garażu
6.8 Wentylacja mechaniczna
6.8.1 Wentylacja mechaniczna mieszkań
6.8.1.1 Kanały spiro z izolacją i klapami zwrotnymi
6.8.1.2 Kratki wentylacyjne
6.8.1.3 Wyrzutnie ścienne na kominach
6.8.1.4 Wentylatory kanałowe
6.5.1.5 Uruchomienie instalacji
6.8.2 Instalacja elektryczna do wentylacji mechanicznej (w tym maszty odgromowe)
6.8.2.1 Instalacja elektryczna do wentylacji mechanicznej (w tym maszty odgromowe)
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lp Nazwa zadania

A Zielona Dolina 2. Etap 2. Budynki 1-25
1 Stan zero
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 wykopy pod budynki ze złożeniem materiału pod późniejsze zasypki
1.1.2 wykopy z odwozem urobku
1.1.3 obsypanie z zagęszczeniem
1.2 Fundamenty
1.2.1 wymiana gruntu pod płytę fundamentową
1.2.1.1 wymiana gruntu pod płytę fundamentową - materiał Inwestora
1.2.2 podkład z chudego betonu  
1.2.2.1 podkład z chudego betonu - C8/10 gr. 10 cm
1.2.3 płyta denna
1.2.3.1 betonowanie płyty - beton C30/37 W8
1.2.3.2 ławy fundamentowe - beton C30/37
1.2.3.3 ściany studni schładzającej C30/37, gr. 15 cm
1.2.3.4 ściany fundamentowe C30/37 gr. 25 cm
1.2.3.5 technologia TBW dla płyty (folia PE, styropian w klinach)
1.2.3.6 zbrojenie płyty, ław i ścian fundamentowych
1.3 Konstrukcja stanu "0"
1.3.1 elementy żelbetowe stanu "0"
1.3.1.1 ściany C30/37 gr. 20 cm
1.3.1.2 zbrojenie ścian gr. 20 cm
1.3.1.3 ściany C30/37 gr. 18 cm
1.3.1.4 zbrojenie scian gr. 18 cm
1.3.1.5 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
1.3.1.6 zbrojenie ścian gr. 15 cm
1.3.1.7 słupy C30/37
1.3.1.8 zbrojenie słupów zewnętrznych
1.3.1.9 belki, napdroża C30/37
1.3.1.10 zbrojenie belek, nadproży
1.3.1.11 strop gr. 18 cm C30/37
1.3.1.12 zbrojenie stropu gr. 18 cm
1.3.1.13 strop gr. 20 cm C30/37
1.3.1.14 zbrojenie stropu gr. 20 cm
1.3.1.15 strop gr. 22 cm C30/37
1.3.1.16 zbrojenie stropu gr. 22 cm
1.3.1.17 strop gr. 30 cm C30/37
1.3.1.18 zbrojenie stropu gr. 30 cm
1.3.1.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C30/37
1.3.1.20 zbrojenie schodów
1.3.2 izolacje pionowe 
1.3.2.1 technologia TBW dla ścian zewnętrznych
1.3.3 izolacje pionowe obwodowe - cieplne
1.3.3.1 izolacja gr. 10 cm + klej
1.3.3.2 folia kubełkowa
1.3.3.3 hydroizolacja ścian i ław fundamentowych typu lekkiego
2 Stan surowy otwarty
2.1 Konstrukcja żelbetowa
2.1.1 konstrukcja żelbetowa parteru
2.1.1.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.1.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.1.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.1.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.1.5 belki C30/37
2.1.1.6 zbrojenie belek
2.1.1.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.1.8 zbrojenie słupów
2.1.1.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.1.10 zbrojenie scian gr. 16 cm
2.1.1.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.1.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.1.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
2.1.1.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.1.15 balustrady żelbetowe gr. 15 cm, C25/30
2.1.1.16 zbrojenie balustrad gr. 15 cm
2.1.1.17 balustrady żelbetowe gr. 12 cm, C25/30
2.1.1.18 zbrojenie balustrad gr. 12 cm
2.1.1.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C30/37
2.1.1.20 zbrojenie biegów i spoczników
2.1.1.21 zbrojenie comax
2.1.1.22 schody zewnetrzne, C25/30
2.1.1.23 zbrojenie śchodów zewnętrznych
2.1.1.24 dylatacja z wełny gr. 2 cm
2.1.1.25 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.1.26 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.2 konstrukcja żelbetowa 1 piętra
2.1.2.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.2.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.2.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.2.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.2.5 belki  C30/37
2.1.2.6 zbrojenie belek
2.1.2.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.2.8 zbrojenie słupów
2.1.2.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.2.10 zbrojenie ścian gr. 16 cm
2.1.2.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.2.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.2.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
2.1.2.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.2.15 balustrady żelbetowe gr. 15 cm, C25/30
2.1.2.16 zbrojenie balustrad gr. 15 cm
2.1.2.17 balustrady żelbetowe gr. 12 cm, C25/30
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2.1.2.18 zbrojenie balustrad gr. 12 cm
2.1.2.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C25/30
2.1.2.20 zbrojenie schodów i biegów
2.1.2.21 zbrojenie comax
2.1.2.22 dylatacja gr. 2 cm
2.1.2.23 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.2.24 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.3 konstrukcja żelbetowa 2 piętra
2.1.3.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.3.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.3.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.3.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.3.5 belki C30/37
2.1.3.6 zbrojenie belek
2.1.3.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.3.8 zbrojenie słupów
2.1.3.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.3.10 zbrojenie ścian gr. 16 cm
2.1.3.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.3.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.3.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm (balustrady balkonowe)
2.1.3.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.3.15 schody żelbetowe gr. 18 cm C25/30
2.1.3.16 zbrojenie schodów i biegów
2.1.3.17 zbrojenie comax
2.1.3.18 dylatacja z wełny gr. 2 cm
2.1.3.19 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.3.20 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.4 konstrukcja żelbetowa na dachu
2.1.4.1 nadszybie gr. 15 cm, C25/30
2.1.4.2 nadszybie gr. 20 cm, C25/30
2.1.4.3 zbrojenie nadszybia
2.1.4.4 belki, wieńce C25/30
2.1.4.5 zbrojenie belek, wieńcy
2.1.4.6 słupy, trzpienie C25/30
2.1.4.7 zbrojenie  słupów
2.1.4.8 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.4.9 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.2 Konstrukcje murowe - ściany osłonowe
2.2.1 osłonowe parteru
2.2.1.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.1.2 filarki z cegły pełnej klasy 20 Mpa, gr. 25 cm
2.2.1.3 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.2 osłonowe 1 piętro
2.2.2.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.2.2 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.3 osłonowe 2 piętro
2.2.3.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.3.2 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.4 osłonowe  - kotłownia
2.2.4.1 ściany zewnętrzne kotłowni - gr. 19 cm
3 Stan surowy zamknięty
3.1 Konstrukcja i pokrycie dachu
3.1.1 konstrukcja stropodachu (filaki żelbetowe, wieniec na attyce, ściany attyki)
3.1.1.1 trzpienie żelbetowe w ścianach attyk + wieniec
3.1.1.2 zbrojenie trzpieni i wieńca
3.1.1.3 ściany attyki gr. 19 cm
3.1.2 kominy murowane z ociepleniem + ocieplenie attyk z wyprawą
3.1.2.1 wymurowanie gr. 12 cm
3.1.2.2 kominy - docieplenie + zatopienie siatki
3.1.2.3 kominy - wyprawa elewacyjna
3.1.2.4 atyki - docieplenie + zatopienie siatki
3.1.2.5 attyki - wyprawa elewacyjna
3.1.3 czapki kominowe
3.1.3.1 czapki betonowe gr. 10 cm
3.1.4 pokrycie dachu i obróbki blacharskie, zadaszenia balkonów, wejść do klatek
3.1.4.1 folia pe
3.1.4.2 stryropian eps 100 gr. 20 cm
3.1.4.3 szlichta cementowa gr. 4 cm zbrojona siatką (styropian schodkowo)
3.1.4.4 2 x papa termozgrzewalna
3.1.4.5 listwy dociskowe, kliny w narożach
3.1.4.6 obróbki blacharskie
3.1.4.7 rynna
3.1.4.8 rura spustowa fi 10 cm
3.1.4.9 płyta osb
3.1.4.10 pokrycie papowe na więźbie drewnianej
3.1.4.11 przelewy awaryjne
3.1.4.12 wpusty dachowe - tylko montaż
3.1.4.13 styropian gr.5cm pod obróbkę blacharską
3.1.5 klapy dymowe
3.1.5.1 klapa dymowa
3.2 Stolarka i ślusarka okienna
3.2.1 stolarka okienna PVC
3.2.1.1 okna pcv
3.2.1.2 nawiewniki cisnieniowe  (37-38 dB), osprzęt okienny (klamki, osłonki, itp..)
3.2.1.3 nawiewniki okienne eht
3.2.2 ślusarka aluminiowa
3.2.2.1 witryny aluminowe
3.2.2.2 nawiewniki okienne wszybowe
4 Roboty wykończeniowe wewnętrzne
4.1. Roboty murowe
4.1.1 Roboty murowe wewnętrzne garażu
4.1.1.1 wewnętrzne silka 12
4.1.1.1.1 silka E12
4.1.1.2 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.1.2.1 gr. 12 cm w garażu
4.1.1.2.2 nadproża
4.1.2 Roboty murowe wewnętrzne parteru
4.1.2.1 wewnętrzne silka 12
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4.1.2.1.1 silka E12
4.1.2.1.2 nadproża
4.1.2.2 wewnętrzne silka 18
4.1.2.2.1 silka e18a nośne
4.1.2.2.2 silka e18a nienośne
4.1.2.2.3 nadproża L19
4.1.2.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.2.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.2.3.2 nadproża porotherm
4.1.2.4 wewnętrzne silka E8
4.1.2.4.1 silka E8
4.1.2.5 kominy wentylacyjne murowane
4.1.2.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.2.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.2.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.2.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.2.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.3 Roboty murowe wewnętrzne 1 piętra
4.1.3.1 wewnętrzne silka 12
4.1.3.1.1 silka E12
4.1.3.1.2 nadproża
4.1.3.2 wewnętrzne silka 18
4.1.3.2.1 silka e18a nośne
4.1.3.2.2 silka e18a nienośne
4.1.3.2.3 nadproża L19
4.1.3.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.3.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.3.3.2 nadproża porotherm
4.1.3.4 wewnętrzne silka E8
4.1.3.4.1 silka E8
4.1.3.5 kominy wentylacyjne murowane
4.1.3.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.3.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.3.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.3.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.3.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.4 Roboty murowe wewnętrzne 2 piętra
4.1.4.1 wewnętrzne silka 12
4.1.4.1.1 silka E12
4.1.4.1.2 nadproża
4.1.4.2 wewnętrzne silka 18
4.1.4.2.1 silka e18a nośne
4.1.4.2.2 silka e18a nienośne
4.1.4.2.3 nadproża L19
4.1.4.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.4.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.4.3.2 nadproża porotherm
4.1.4.4 wewnętrzne silka E8
4.1.4.4.1 silka E8
4.1.4.5 kominy wentylacyjne murowane
4.4.1.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.4.1.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.4.1.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.4.1.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.4.1.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.5 Roboty murowe wewnętrzne kotłowni i ponad dachem
4.1.5.1 wewnętrzne silka 12
4.1.5.1.1 silka E12
4.1.5.2 wewnętrzne silka 18
4.1.5.2.1 silka e18a
4.1.5.3 wewnętrzne silka E8
4.1.5.3.1 silka E8
4.1.5.4 kominy wentylacyjne murowane
4.1.5.4.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.5.4.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.5.4.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.5.4.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.5.4.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.2 Tynki, docieplenia, zabudowy
4.2.1 docieplenie garażu wełna 10 cm
4.2.1.1 wełna ,system garażowy - przyklejenie wełny
4.2.1.2 wełna, system garażowy - wyprawa wykończeniowa
4.2.2 docieplenie garażu wełna 5 cm
4.2.2.1 wełna, system garażowy - przyklejenie wełny
4.2.2.2 wełna, system garażowy - wyprawa wykończeniowa
4.2.3 tynki w lokalach - parter
4.2.3.1 tynk gipsowy
4.2.3.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.3.3 kratki pcv 14x21 cm
4.2.3.4 kratki pc fi 125
4.2.4 tynki w lokalach - 1 piętro
4.2.4.1 tynk gipsowy
4.2.4.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.4.3 kratki pc fi 125
4.2.5 tynki w lokalach - 2 piętro
4.2.5.1 tynk gipsowy
4.2.5.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.5.3 kratki pc fi 125
4.2.6 tynki w komunikacji garaż
4.2.6.1 tynk cem-wap/gipsowe
4.2.7 tynki i docieplenia w komunikacji -  parter
4.2.7.1 tynk gipsowy
4.2.7.2 tynk cem-wap
4.2.7.3 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 10 cm - wiatrołap
4.2.7.4 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 5 cm - wiatrołap
4.2.7.5 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
4.2.7.6 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.8 tynki i docieplenia w komunikacji - 1 piętro
4.2.8.1 tynk gipsowy
4.2.8.2 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
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4.2.8.3 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.9 tynki i docieplenia w komunikacji - 2 piętro
4.2.9.1 tynk gipsowy
4.2.9.2 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
4.2.9.3 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.10 tynki i docieplenia w komunikacji - kotłownia
4.2.10.1 tynk gipsowy
4.2.11 tynki w pom. technicznych garażu
4.2.11.1 tynk cem-wap
4.2.12 tynki w pom. technicznych parteru
4.2.12.1 tynk gipsowy
4.2.12.2 tynk cem-wap

4.2.12.3 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 10 cm - kotłownia, hydrofornia
4.2.12.4 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 5 cm - kotłownia, hydrofornia
4.2.12.5 kratki wentylacyjne 14x14 cm
4.2.12.6 kratki wentylacyjne 25x25 cm
4.2.13 tynki w pom. technicznych 1 piętra
4.2.13.1 tynk gipsowy
4.2.14 tynki w pom. technicznych 2 piętra
4.2.14.1 tynk gipsowy
4.2.15 tynki w pom. technicznych - kotłownia
4.2.15.1 tynk gipsowy
4.2.16 zabudowy GK
4.2.16.1 sufity podwieszane - 2 piętro
4.2.16.2 sufity podwieszane - korytarz kotłownia
4.2.16.3 zabudowy GK
4.2.16.4 sufity podwieszane - kotłwonia płyta 2xGKF
4.2.16.5 wygłuszenie rur spustowych
4.2.16.6 przeciwpożarowy zawór odcinający 125 EIS 60
4.3 Szlichty i izolacje
4.3.1 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - parter
4.3.2 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - 1 piętro
4.3.3 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - 2 piętro
4.3.4 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja parter
4.3.5 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja - 1 piętro
4.3.6 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja - 2 piętro
4.3.7 szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - garaż

4.3.8
szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - parter, 1 piętro, 2 piętro (w tym 
kotłownia jeżeli jest zlokalizowana na parterze)

4.3.9 szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - kotłownia
4.4 Posadzka w garażu
4.4.1 beton c20/25, zbrojenie rozproszone 0,6 kg/m3, średnia grubość 15 cm
4.5 Drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych
4.5.1 Dostawa i montaż ościeżnic budowlanych

4.5.2
Dostawa i montaż ościeżnic docelowych oraz uzbrojonych skrzydeł drzwiowych wraz z 
wkładkami budowlanymi – drzwi bez EI

4.5.3
Dostawa i montaż ościeżnic docelowych oraz uzbrojonych skrzydeł drzwiowych wraz z 
wkładkami budowlanymi – drzwi EI30

4.5.4 Dostawa i montaż okuć, klamek, wizjerów, itp.
4.6 Ślusarka stalowa i stolarka drzwiowa
4.6.1 drzwi techniczne stalowe pełne
4.6.1.1 drzwi D9 - bud. KG
4.6.1.2 drzwi D11 - bud. L
4.6.1.3 drzwi D4 - 1,13x2,07m - do kotłowni i hydroforni - budynek Cu
4.6.1.4 drzwi D5, D6 - do kotłowni, 115+50x207 cm - bud. C, Cm
4.6.1.5 drzwi D5 - do pom wodomierza 115x207 cm - bud. Cm
4.6.1.6 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.2 drzwi techniczne stalowe EI 30 pełne
4.6.2.1 drzwi D4 - 1,03x2,07m - budynek Cm
4.6.2.2 drzwi D5 30+90x200 do hydroforni - bud. K
4.6.2.3 drzwi D4 80x200 do pomieszczeń technicznych - bud. K
4.6.2.4 drzwi D4, D5 - budynek KG i L
4.6.2.5 drzwi D7 - budynek L
4.6.2.6 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.3 drzwi techniczne stalowe EI 30 z przeszkleniem
4.6.3.1 drzwi D8 - budynek KG
4.6.3.2 drzwi D9 - budynek L
4.6.3.3 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.4 drzwi techniczne stalowe EI 60 pełne
4.6.4.1 drzwi D6 90x200 do kotłowni - bud. K
4.6.4.2 drzwi D7 - budynek KG
4.6.4.3 drzwi D6 - budynek KG
4.6.4.4 drzwi D8 - budynek L
4.6.4.5 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.5 wycieraczki i inne drobne elementy
4.6.5.1 wycieraczka zewnętrzna aluminiowa+szlam
4.6.5.2 żaluzja czerpni 145x45
4.6.5.3 kratki wentylacyjne stropodach 14x14 cm
4.6.5.4 blacha ryflowana - przykrycie studzienki schładzającej
4.6.5.5 schody stalowe w kotłowni 4x18,25x25 cm
4.6.6 drzwiczki rewizyjne
4.6.1 drzwiczki rewizyjne - parter
4.6.2 drzwiczki rewizyjne - 1 piętro
4.6.3 drzwiczki rewizyjne - 2 piętro
4.6.7 drabiny stalowe
4.6.7.1 drabiny dł 3 mb
4.6.8 drzwi drewniane płycinowe pełne
4.6.8.1 drzwi D5
4.6.8.2 drzwi D6
4.6.8.3 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.9 wygrodzenia boksów z siatki z drzwiami
4.6.9.1 wygrodzenie boksów z siatki stalowej, np.. UTS typ SG firmy Janus
4.6.9.2 drzwi do boksów
4.7 Ślusarka aluminiowa
4.7.1 ślusarka aluminiowa drzwiowa
4.7.1.1 drzwi D1 - 1,7x2,4 m - bud. C, Cm zew.
4.7.1.2 drzwi D2 - 1,7x2,4 m - bud. Cu zew.
4.7.1.3 drzwi D2 - 1,7x2,4 m - bud. C, Cm wew.
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4.7.1.4 drzwi D5 - 1,7x2,4 m - bud. Cu wew.
4.7.1.5 drzwi D1 - 1,7x2,42 m - bud. Cu (wejścia do usług)
4.7.1.6 drzwi D3 - 1,1x2,4 - bud. Cu zew
4.7.1.7 drzwi D1 - 1,25x2,35 m - bud. K zew.
4.7.1.8 drzwi D1 - 1,4x2,4 m - bud. L i KG zew.
4.7.1.9 drzwi D2 - 1,4x2,4 m - bud. L wew.
4.7.2 ślusarka aluminiowa drzwiowa EI 30
4.7.2.1 drzwi D2 - 1,25x2,35 - bud. KG i K
4.7.2.2 drzwi D10 - 1,05x2,07 - bud. L
4.8 Bramy garażowe
4.8.1 brama garażowa 5x2,16 m
4.8.2 piloty do bramy
4.9 Wykończenie ścian i posadzek - okładziny
4.9.1 komunikacja - garaż
4.9.1.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.1.2 fugowanie
4.9.1.3 cokoły
4.9.2 komunikacja - parter
4.9.2.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.2.2 fugowanie
4.9.2.3 cokoły
4.9.2.4 płytki gresowe przy drzwiach do mieszkań (z fugowaniem)
4.9.3 komunikacja - 1 piętro
4.9.3.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.3.2 fugowanie
4.9.3.3 cokoły
4.9.3.4 płytki gresowe przy drzwiach do mieszkań (z fugowaniem)
4.9.4 komunikacja - 2 piętro
4.9.4.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.4.2 fugowanie
4.9.4.3 cokoły
4.9.4.4 płytki gresowe przy drzwiachdo mieszkań (z fugowaniem)
4.9.5 pom. techniczne - garaż
4.9.5.1 gres techniczny posadzka
4.9.5.2 fugowanie
4.9.5.3 cokoły
4.9.6 pom. techniczne - parter
4.9.6.1 gres techniczny posadzka
4.9.6.2 płytki ścienne
4.9.6.3 fugowanie
4.9.6.4 cokół
4.9.7 pom. techniczne - 1 piętro
4.9.7.1 gres techniczny posadzka
4.9.7.2 fugowanie
4.9.7.3 cokoły
4.9.8 pom. techniczne - 2 piętro
4.9.8.1 gres techniczny posadzka
4.9.8.2 fugowanie
4.9.8.3 cokoły
4.9.9 pom. techniczne - kotłownia
4.9.9.1 gres techniczny posadzka
4.9.9.2 fugowanie
4.9.9.3 cokoły
4.10 Parapety wewnętrzne
4.10.1 parter
4.10.1.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.10.2 1 piętro
4.10.2.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.10.3 2 piętro
4.10.3.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.11 Roboty malarskie
4.11.1 Roboty malarskie wewnętrzne - garaż
4.11.1.1 komunikacja
4.11.1.1.1 malowanie
4.11.1.2 pom. techniczne
4.11.1.2.1 malowanie techniczne
4.11.2 Roboty malarskie wewnętrzne - parter
4.11.2.1 lokale
4.11.2.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.2.2 komunikacja
4.11.2.2.1 malowanie na gotowo
4.11.2.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.2.3 pom. techniczne
4.11.2.3.1 malowanie techniczne
4.11.3 Roboty malarskie wewnętrzne - 1 piętro
4.11.3.1 lokale
4.11.3.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.3.2 komunikacja
4.11.3.2.1 malowanie na gotowo
4.11.3.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.3.3 pom. techniczne
4.11.3.3.1 malowanie techniczne
4.11.4 Roboty malarskie wewnętrzne - 2 piętro
4.11.4.1 lokale
4.11.4.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.4.2 komunikacja
4.11.4.2.1 malowanie na gotowo
4.11.4.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.4.3 pom. techniczne
4.11.4.3.1 malowanie techniczne
4.11.5 Roboty malarskie wewnętrzne - kond. kotłowni
4.11.5.1 komunikacja
4.11.5.1.1 malowanie na gotowo
4.11.5.2 pom. techniczne
4.11.5.2.1 malowanie techniczne
4.12 Balustrady wewnętrzne
4.12.1 balustrady klatek schodowych
4.12.1.1 stal czarna malowana proszkowo + siatka
4.12.1.2 bramka antypaniczna
4.13 Windy, podnośniki, wykończenie szybów
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4.13.1 Winda 4 przystanki
4.13.1.1 630 kg, 1,1x1,4m
4.13.1.2 odbiory, udt, uruchomienie
4.13.1.3 malowanie szybu windowego
4.14 Wizualizacja i skrzynki na listy
4.14.1 wizualizacja budynków i terenu osiedla
4.14.1.1 wizualizacja budynków i osiedla
4.14.2 skrzynki na listy
4.14.2.1 skrzynki na listy
4.14.3 gabloty
4.14.3.1 gablota
4.15 Organizacja ruchu w garażu i wyposażenie
4.15.1 org. ruchu /pasy, oznakowanie, zabezp. ścian i słupów/
4.15.1.1 oznakowanie poziome garażu
4.15.1.2 oznakowanie pionowe garażu
4.15.2 wyposażenie garażu /gaśnice, koce gaśnicze/
4.15.2.1 wyposażenie p.poż
4.16 Sprzątanie
4.16.1 sprzątanie
5 Roboty wykończeniowe zewnętrzne
5.1 Elewacje
5.1.1 elewacja lekka-mokra - północna
5.1.1.1 przyklejenie styropianu
5.1.1.2 zatopienie siatki
5.1.1.3 wyprawa
5.1.1.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.1.5 parapety zewnętrzne
5.1.1.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.2 elewacja lekka-mokra - południowa
5.1.2.1 przyklejenie styropianu
5.1.2.2 zatopienie siatki
5.1.2.3 wyprawa
5.1.2.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.2.5 parapety zewnętrzne
5.1.2.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.3 elewacja lekka-mokra - wschodnia
5.1.3.1 przyklejenie styropianu
5.1.3.2 zatopienie siatki
5.1.3.3 wyprawa
5.1.3.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.3.5 parapety zewnętrzne
5.1.3.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.4 elewacja lekka-mokra - zachodnia
5.1.4.1 przyklejenie styropianu
5.1.4.2 zatopienie siatki
5.1.4.3 wyprawa
5.1.4.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.4.5 parapety zewnętrzne
5.1.4.6 wygłuszenie rur spustowych
5.2 Balustrady zewnętrzne
5.2.1 balustrady balkonowe - parter
5.2.1.1 marki
5.2.1.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.1.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.2 ekrany dzielące balkony - parter
5.2.2.1 marki
5.2.2.2 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.2.3 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,5 m
5.2.3 balustrady balkonowe - 1 piętro
5.2.3.1 marki
5.2.3.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.3.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.4 ekrany dzielące balkony - 1 piętro
5.2.4.1 marki
5.2.4.1 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.5 balustrady balkonowe - 2 piętro
5.2.5.1 marki
5.2.5.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.5.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.6 ekrany dzielące balkony - 2 piętro
5.2.6.1 marki
5.2.6.2 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.7 kratki kominowe
5.2.7.1 kratki kominowe
5.3 Szlichty i izolacje
5.3.1 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja północna

5.3.2 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja północna

5.3.3
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja północna

5.3.4 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja południowa
5.3.5 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja południowa

5.3.6
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja południowa

5.3.7 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja wchodnia
5.3.8 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja wschodnia

5.3.9
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja wschodnia

5.3.10 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja zachodnia
5.3.11 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja zachodnia

5.3.12
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja zachodnia

6 Instalacje wewnętrzne
6.1 Instalacje wod.-kan. + instalacja gazu
6.1.1 Kondygnacja garażu
6.1.1.1 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
6.1.1.1.1 poziomy w garażach
6.1.1.1.2 Izolacja termiczna poziomów
6.1.1.2 instalacja hydrantowa
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6.1.1.2.1 Instalacja hydrantowa
6.1.1.2.2 Montaż szafek i zaworów hydrantowych
6.1.1.2.3 Dostawa i montaż zestawu hydroforowego
6.1.1.2.4 Rozruch zestawu hydroforowego
6.1.1.2.5 Próba szczelności
6.1.1.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
6.1.1.3.1 poziomy w garażach
6.1.1.4 Instalacja kanalizacji deszczowej
6.1.1.4.1 poziomy w garażach
6.1.1.4.2 Instalacja podposadzkowa w płycie fundamentowej
6.1.1.4.3 Separatory
6.1.2 Kondygnacje nadziemne
6.1.2.1 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
6.1.2.1.1 piony
6.1.2.1.2 Izolacja termiczna pionów
6.1.2.1.3 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (parter)
6.1.2.1.4 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (I pietro)
6.1.2.1.5 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (II piętro)
6.1.2.1.6 dostawa i montaż wodomierzy, 
6.1.2.1.7 dostawa i montaż osprzętu
6.1.2.1.8 Montaż przejść p.poż.
6.1.2.1.9 Próba szczelności
6.1.2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
6.1.2.2.1 piony
6.1.2.2.2 Instalacja lokalowa (parter)
6.1.2.2.3 Instalacja lokalowa (I pietro)
6.1.2.2.4 Instalacja lokalowa (II piętro)
6.1.2.2.5 Rury wywiewne
6.1.2.3 Instalacja kanalizacji deszczowej
6.1.2.3.1 piony
6.1.2.3.2 Montaż wpustów dachowych
6.1.2.4 Instalacja gazowa
6.1.2.4.1 Instalacja gazowa (parter)
6.1.2.4.2 Instalacja gazowa (I piętro)
6.1.2.4.3 Instalacja gazowa (II piętro)
6.1.2.4.4 piony i poziomy w garażu
6.1.2.4.5 stelaże pod gazomierz

6.1.2.4.6
Włączenie do punktu redukcyjno - pomiarowego wraz z próbami szczelności i 
odbiorami

6.2 Instalacje C.O.
6.2.1 piony
6.2.2 Izolacja termiczna pionów
6.2.3 Instalacja lokalowa (parter)
6.2.4 Instalacja lokalowa (I pietro)
6.2.5 Instalacja lokalowa (II piętro)
6.2.6 Montaż grzejników (parter)
6.2.7 Montaż grzejników (1 piętro)
6.2.8 Montaż grzejników (2 piętro)
6.2.9 Montaż głowic termostatycznych
6.2.10 Montaż liczników ciepła
6.2.11 Montaż zaworów podpionowych i regulacyjnych
6.2.12 Próba szczelności
6.3 Kotłownia gazowa
6.3.1 Kotłownia - technologia, dostawa i montaż
6.3.2 próby, odbiory, dokumentacja powykonawcza
6.4 Instalacje elektryczne i teletechniczne
6.4.1 Instalacje w mieszkaniach

6.4.1.1
Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - parter (w budynku CU 
w usługach)

6.4.1.2 Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - I piętro
6.4.1.3 Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - II piętro 

6.4.1.4
Wykonanie instalacji teletechnicznej (przed wylewką) w mieszkaniach (w budynku CU 
również w usługach)

6.4.1.5 Montaż tablic mieszkaniowych (w budynku CU również tablice TU)
6.4.1.6 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - parter 
6.4.1.7 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - I piętro 
6.4.1.8 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - II piętro
6.4.1.9 Pomiary instalacji w mieszkaniach, dokumentacja powykonawcza
6.4.2 Rozdzielnie
6.4.2.1 TL-P 
6.4.2.2 TL-1 
6.4.2.3 TL-2 
6.4.2.4 TG 
6.4.2.5 Tablice administracyjne (TA, TK, itd.)
6.4.3 Trasy kablowe
6.4.3.1 Trasy kablowe (korytka, drabinki, przusty i przejścia ppoż)
6.4.4 Wewnętrzne linie zasilające, okablowanie cześci wspólnych
6.4.4.1 WLZ ZK - TG
6.4.4.2 WLZ TG-TL 
6.4.4.3 WLZ TL-TM
6.4.4.4 WLZ do tablic administracyjnych

6.4.4.5
Oprzewodowanie gniazd, wypustów oświetleniowych i wypustów zasilających 230V i 
400V w budynku

6.4.5 Biały montaż (oprawy oświetleniowe, osprzęt)
6.4.5.1 Oprawy oświetleniowe
6.4.5.2 Osprzęt (gniazda, włączniki, czujki ruchu, wyłączniki ppoż, itp)
6.4.5.3 Ogrzewanie rur instalacji sanitarnej
6.4.5.4 System detekcji gazów 
6.4.5.5 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.6 Uziemienie, instalacja odgromowa
6.4.6.1 Uziom
6.4.6.2 Instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze
6.4.6.3 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza (budynek KG)
6.4.7 Instalacja oddymiania klatki schodowej
6.4.7.1 Okablowanie
6.4.7.2 Urządzenia
6.4.7.3 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.8 Instalacja domofonowa
6.4.8.1 Okablowanie w budynku
6.4.8.2 Okablowanie miedzy budynkami i do furtki wejsciowej oraz stacja bramowa
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6.4.8.3 Urządzenia w budynku
6.4.8.4 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza (budynek KG)
6.4.9 Instalacja telewizji zbiorczej satelitarnej
6.4.9.1 Okablowanie
6.4.9.2 Urządzenia
6.4.9.3 Zestaw anten
6.4.9.4 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.10 Sieć strukturalna (internet, telefon, TVK, światłowód)
6.4.10.1 Telwizja kablowa - przewód RG6
6.4.10.2 Internet, telefon - przewód 2x UTP 5kat
6.4.10.3 Światłowód jednomodowy dwuwłóknowy
6.4.10.4 GPD
6.4.10.5 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.5 Wentylacja mechaniczna
6.5.1 Wentylacja mechaniczna garażu, pom. Techn. 
6.5.1.1 kanały w pionach z klapami p.poż
6.5.1.2 kanały w garażu
6.5.1.3 Wentylatory bytowe garażu
6.5.1.4 Kratki, czerpnie, wyrzutnie
6.5.1.5 Pomiary i regulacja, rozruchy
6.5.2 Wentylacja pomieszczeń technicznych
6.5.2.1 Wentylacja przedsionków
6.5.2.2 Wentylacja separatorów
6.6 Wentylacja grawitacyjna
6.6.1 Wentylacja grawitaryjna zakończona nasadami kominowymi
6.7 Odwodnienia liniowe garażu i wjazdu do garażu
6.7.1 Korytka odwadniające garażu
6.8 Wentylacja mechaniczna
6.8.1 Wentylacja mechaniczna mieszkań
6.8.1.1 Kanały spiro z izolacją i klapami zwrotnymi
6.8.1.2 Kratki wentylacyjne
6.8.1.3 Wyrzutnie ścienne na kominach
6.8.1.4 Wentylatory kanałowe
6.5.1.5 Uruchomienie instalacji
6.8.2 Instalacja elektryczna do wentylacji mechanicznej (w tym maszty odgromowe)
6.8.2.1 Instalacja elektryczna do wentylacji mechanicznej (w tym maszty odgromowe)
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lp Nazwa zadania

A Zielona Dolina 2. Etap 2. Budynki 1-25
1 Stan zero
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 wykopy pod budynki ze złożeniem materiału pod późniejsze zasypki
1.1.2 wykopy z odwozem urobku
1.1.3 obsypanie z zagęszczeniem
1.2 Fundamenty
1.2.1 wymiana gruntu pod płytę fundamentową
1.2.1.1 wymiana gruntu pod płytę fundamentową - materiał Inwestora
1.2.2 podkład z chudego betonu  
1.2.2.1 podkład z chudego betonu - C8/10 gr. 10 cm
1.2.3 płyta denna
1.2.3.1 betonowanie płyty - beton C30/37 W8
1.2.3.2 ławy fundamentowe - beton C30/37
1.2.3.3 ściany studni schładzającej C30/37, gr. 15 cm
1.2.3.4 ściany fundamentowe C30/37 gr. 25 cm
1.2.3.5 technologia TBW dla płyty (folia PE, styropian w klinach)
1.2.3.6 zbrojenie płyty, ław i ścian fundamentowych
1.3 Konstrukcja stanu "0"
1.3.1 elementy żelbetowe stanu "0"
1.3.1.1 ściany C30/37 gr. 20 cm
1.3.1.2 zbrojenie ścian gr. 20 cm
1.3.1.3 ściany C30/37 gr. 18 cm
1.3.1.4 zbrojenie scian gr. 18 cm
1.3.1.5 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
1.3.1.6 zbrojenie ścian gr. 15 cm
1.3.1.7 słupy C30/37
1.3.1.8 zbrojenie słupów zewnętrznych
1.3.1.9 belki, napdroża C30/37
1.3.1.10 zbrojenie belek, nadproży
1.3.1.11 strop gr. 18 cm C30/37
1.3.1.12 zbrojenie stropu gr. 18 cm
1.3.1.13 strop gr. 20 cm C30/37
1.3.1.14 zbrojenie stropu gr. 20 cm
1.3.1.15 strop gr. 22 cm C30/37
1.3.1.16 zbrojenie stropu gr. 22 cm
1.3.1.17 strop gr. 30 cm C30/37
1.3.1.18 zbrojenie stropu gr. 30 cm
1.3.1.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C30/37
1.3.1.20 zbrojenie schodów
1.3.2 izolacje pionowe 
1.3.2.1 technologia TBW dla ścian zewnętrznych
1.3.3 izolacje pionowe obwodowe - cieplne
1.3.3.1 izolacja gr. 10 cm + klej
1.3.3.2 folia kubełkowa
1.3.3.3 hydroizolacja ścian i ław fundamentowych typu lekkiego
2 Stan surowy otwarty
2.1 Konstrukcja żelbetowa
2.1.1 konstrukcja żelbetowa parteru
2.1.1.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.1.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.1.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.1.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.1.5 belki C30/37
2.1.1.6 zbrojenie belek
2.1.1.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.1.8 zbrojenie słupów
2.1.1.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.1.10 zbrojenie scian gr. 16 cm
2.1.1.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.1.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.1.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
2.1.1.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.1.15 balustrady żelbetowe gr. 15 cm, C25/30
2.1.1.16 zbrojenie balustrad gr. 15 cm
2.1.1.17 balustrady żelbetowe gr. 12 cm, C25/30
2.1.1.18 zbrojenie balustrad gr. 12 cm
2.1.1.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C30/37
2.1.1.20 zbrojenie biegów i spoczników
2.1.1.21 zbrojenie comax
2.1.1.22 schody zewnetrzne, C25/30
2.1.1.23 zbrojenie śchodów zewnętrznych
2.1.1.24 dylatacja z wełny gr. 2 cm
2.1.1.25 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.1.26 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.2 konstrukcja żelbetowa 1 piętra
2.1.2.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.2.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.2.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.2.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.2.5 belki  C30/37
2.1.2.6 zbrojenie belek
2.1.2.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.2.8 zbrojenie słupów
2.1.2.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.2.10 zbrojenie ścian gr. 16 cm
2.1.2.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.2.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.2.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
2.1.2.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.2.15 balustrady żelbetowe gr. 15 cm, C25/30
2.1.2.16 zbrojenie balustrad gr. 15 cm
2.1.2.17 balustrady żelbetowe gr. 12 cm, C25/30
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2.1.2.18 zbrojenie balustrad gr. 12 cm
2.1.2.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C25/30
2.1.2.20 zbrojenie schodów i biegów
2.1.2.21 zbrojenie comax
2.1.2.22 dylatacja gr. 2 cm
2.1.2.23 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.2.24 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.3 konstrukcja żelbetowa 2 piętra
2.1.3.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.3.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.3.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.3.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.3.5 belki C30/37
2.1.3.6 zbrojenie belek
2.1.3.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.3.8 zbrojenie słupów
2.1.3.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.3.10 zbrojenie ścian gr. 16 cm
2.1.3.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.3.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.3.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm (balustrady balkonowe)
2.1.3.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.3.15 schody żelbetowe gr. 18 cm C25/30
2.1.3.16 zbrojenie schodów i biegów
2.1.3.17 zbrojenie comax
2.1.3.18 dylatacja z wełny gr. 2 cm
2.1.3.19 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.3.20 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.4 konstrukcja żelbetowa na dachu
2.1.4.1 nadszybie gr. 15 cm, C25/30
2.1.4.2 nadszybie gr. 20 cm, C25/30
2.1.4.3 zbrojenie nadszybia
2.1.4.4 belki, wieńce C25/30
2.1.4.5 zbrojenie belek, wieńcy
2.1.4.6 słupy, trzpienie C25/30
2.1.4.7 zbrojenie  słupów
2.1.4.8 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.4.9 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.2 Konstrukcje murowe - ściany osłonowe
2.2.1 osłonowe parteru
2.2.1.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.1.2 filarki z cegły pełnej klasy 20 Mpa, gr. 25 cm
2.2.1.3 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.2 osłonowe 1 piętro
2.2.2.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.2.2 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.3 osłonowe 2 piętro
2.2.3.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.3.2 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.4 osłonowe  - kotłownia
2.2.4.1 ściany zewnętrzne kotłowni - gr. 19 cm
3 Stan surowy zamknięty
3.1 Konstrukcja i pokrycie dachu
3.1.1 konstrukcja stropodachu (filaki żelbetowe, wieniec na attyce, ściany attyki)
3.1.1.1 trzpienie żelbetowe w ścianach attyk + wieniec
3.1.1.2 zbrojenie trzpieni i wieńca
3.1.1.3 ściany attyki gr. 19 cm
3.1.2 kominy murowane z ociepleniem + ocieplenie attyk z wyprawą
3.1.2.1 wymurowanie gr. 12 cm
3.1.2.2 kominy - docieplenie + zatopienie siatki
3.1.2.3 kominy - wyprawa elewacyjna
3.1.2.4 atyki - docieplenie + zatopienie siatki
3.1.2.5 attyki - wyprawa elewacyjna
3.1.3 czapki kominowe
3.1.3.1 czapki betonowe gr. 10 cm
3.1.4 pokrycie dachu i obróbki blacharskie, zadaszenia balkonów, wejść do klatek
3.1.4.1 folia pe
3.1.4.2 stryropian eps 100 gr. 20 cm
3.1.4.3 szlichta cementowa gr. 4 cm zbrojona siatką (styropian schodkowo)
3.1.4.4 2 x papa termozgrzewalna
3.1.4.5 listwy dociskowe, kliny w narożach
3.1.4.6 obróbki blacharskie
3.1.4.7 rynna
3.1.4.8 rura spustowa fi 10 cm
3.1.4.9 płyta osb
3.1.4.10 pokrycie papowe na więźbie drewnianej
3.1.4.11 przelewy awaryjne
3.1.4.12 wpusty dachowe - tylko montaż
3.1.4.13 styropian gr.5cm pod obróbkę blacharską
3.1.5 klapy dymowe
3.1.5.1 klapa dymowa
3.2 Stolarka i ślusarka okienna
3.2.1 stolarka okienna PVC
3.2.1.1 okna pcv
3.2.1.2 nawiewniki cisnieniowe  (37-38 dB), osprzęt okienny (klamki, osłonki, itp..)
3.2.1.3 nawiewniki okienne eht
3.2.2 ślusarka aluminiowa
3.2.2.1 witryny aluminowe
3.2.2.2 nawiewniki okienne wszybowe
4 Roboty wykończeniowe wewnętrzne
4.1. Roboty murowe
4.1.1 Roboty murowe wewnętrzne garażu
4.1.1.1 wewnętrzne silka 12
4.1.1.1.1 silka E12
4.1.1.2 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.1.2.1 gr. 12 cm w garażu
4.1.1.2.2 nadproża
4.1.2 Roboty murowe wewnętrzne parteru
4.1.2.1 wewnętrzne silka 12
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4.1.2.1.1 silka E12
4.1.2.1.2 nadproża
4.1.2.2 wewnętrzne silka 18
4.1.2.2.1 silka e18a nośne
4.1.2.2.2 silka e18a nienośne
4.1.2.2.3 nadproża L19
4.1.2.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.2.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.2.3.2 nadproża porotherm
4.1.2.4 wewnętrzne silka E8
4.1.2.4.1 silka E8
4.1.2.5 kominy wentylacyjne murowane
4.1.2.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.2.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.2.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.2.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.2.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.3 Roboty murowe wewnętrzne 1 piętra
4.1.3.1 wewnętrzne silka 12
4.1.3.1.1 silka E12
4.1.3.1.2 nadproża
4.1.3.2 wewnętrzne silka 18
4.1.3.2.1 silka e18a nośne
4.1.3.2.2 silka e18a nienośne
4.1.3.2.3 nadproża L19
4.1.3.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.3.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.3.3.2 nadproża porotherm
4.1.3.4 wewnętrzne silka E8
4.1.3.4.1 silka E8
4.1.3.5 kominy wentylacyjne murowane
4.1.3.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.3.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.3.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.3.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.3.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.4 Roboty murowe wewnętrzne 2 piętra
4.1.4.1 wewnętrzne silka 12
4.1.4.1.1 silka E12
4.1.4.1.2 nadproża
4.1.4.2 wewnętrzne silka 18
4.1.4.2.1 silka e18a nośne
4.1.4.2.2 silka e18a nienośne
4.1.4.2.3 nadproża L19
4.1.4.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.4.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.4.3.2 nadproża porotherm
4.1.4.4 wewnętrzne silka E8
4.1.4.4.1 silka E8
4.1.4.5 kominy wentylacyjne murowane
4.4.1.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.4.1.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.4.1.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.4.1.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.4.1.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.5 Roboty murowe wewnętrzne kotłowni i ponad dachem
4.1.5.1 wewnętrzne silka 12
4.1.5.1.1 silka E12
4.1.5.2 wewnętrzne silka 18
4.1.5.2.1 silka e18a
4.1.5.3 wewnętrzne silka E8
4.1.5.3.1 silka E8
4.1.5.4 kominy wentylacyjne murowane
4.1.5.4.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.5.4.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.5.4.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.5.4.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.5.4.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.2 Tynki, docieplenia, zabudowy
4.2.1 docieplenie garażu wełna 10 cm
4.2.1.1 wełna ,system garażowy - przyklejenie wełny
4.2.1.2 wełna, system garażowy - wyprawa wykończeniowa
4.2.2 docieplenie garażu wełna 5 cm
4.2.2.1 wełna, system garażowy - przyklejenie wełny
4.2.2.2 wełna, system garażowy - wyprawa wykończeniowa
4.2.3 tynki w lokalach - parter
4.2.3.1 tynk gipsowy
4.2.3.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.3.3 kratki pcv 14x21 cm
4.2.3.4 kratki pc fi 125
4.2.4 tynki w lokalach - 1 piętro
4.2.4.1 tynk gipsowy
4.2.4.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.4.3 kratki pc fi 125
4.2.5 tynki w lokalach - 2 piętro
4.2.5.1 tynk gipsowy
4.2.5.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.5.3 kratki pc fi 125
4.2.6 tynki w komunikacji garaż
4.2.6.1 tynk cem-wap/gipsowe
4.2.7 tynki i docieplenia w komunikacji -  parter
4.2.7.1 tynk gipsowy
4.2.7.2 tynk cem-wap
4.2.7.3 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 10 cm - wiatrołap
4.2.7.4 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 5 cm - wiatrołap
4.2.7.5 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
4.2.7.6 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.8 tynki i docieplenia w komunikacji - 1 piętro
4.2.8.1 tynk gipsowy
4.2.8.2 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
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4.2.8.3 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.9 tynki i docieplenia w komunikacji - 2 piętro
4.2.9.1 tynk gipsowy
4.2.9.2 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
4.2.9.3 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.10 tynki i docieplenia w komunikacji - kotłownia
4.2.10.1 tynk gipsowy
4.2.11 tynki w pom. technicznych garażu
4.2.11.1 tynk cem-wap
4.2.12 tynki w pom. technicznych parteru
4.2.12.1 tynk gipsowy
4.2.12.2 tynk cem-wap

4.2.12.3 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 10 cm - kotłownia, hydrofornia
4.2.12.4 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 5 cm - kotłownia, hydrofornia
4.2.12.5 kratki wentylacyjne 14x14 cm
4.2.12.6 kratki wentylacyjne 25x25 cm
4.2.13 tynki w pom. technicznych 1 piętra
4.2.13.1 tynk gipsowy
4.2.14 tynki w pom. technicznych 2 piętra
4.2.14.1 tynk gipsowy
4.2.15 tynki w pom. technicznych - kotłownia
4.2.15.1 tynk gipsowy
4.2.16 zabudowy GK
4.2.16.1 sufity podwieszane - 2 piętro
4.2.16.2 sufity podwieszane - korytarz kotłownia
4.2.16.3 zabudowy GK
4.2.16.4 sufity podwieszane - kotłwonia płyta 2xGKF
4.2.16.5 wygłuszenie rur spustowych
4.2.16.6 przeciwpożarowy zawór odcinający 125 EIS 60
4.3 Szlichty i izolacje
4.3.1 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - parter
4.3.2 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - 1 piętro
4.3.3 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - 2 piętro
4.3.4 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja parter
4.3.5 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja - 1 piętro
4.3.6 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja - 2 piętro
4.3.7 szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - garaż

4.3.8
szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - parter, 1 piętro, 2 piętro (w tym 
kotłownia jeżeli jest zlokalizowana na parterze)

4.3.9 szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - kotłownia
4.4 Posadzka w garażu
4.4.1 beton c20/25, zbrojenie rozproszone 0,6 kg/m3, średnia grubość 15 cm
4.5 Drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych
4.5.1 Dostawa i montaż ościeżnic budowlanych

4.5.2
Dostawa i montaż ościeżnic docelowych oraz uzbrojonych skrzydeł drzwiowych wraz z 
wkładkami budowlanymi – drzwi bez EI

4.5.3
Dostawa i montaż ościeżnic docelowych oraz uzbrojonych skrzydeł drzwiowych wraz z 
wkładkami budowlanymi – drzwi EI30

4.5.4 Dostawa i montaż okuć, klamek, wizjerów, itp.
4.6 Ślusarka stalowa i stolarka drzwiowa
4.6.1 drzwi techniczne stalowe pełne
4.6.1.1 drzwi D9 - bud. KG
4.6.1.2 drzwi D11 - bud. L
4.6.1.3 drzwi D4 - 1,13x2,07m - do kotłowni i hydroforni - budynek Cu
4.6.1.4 drzwi D5, D6 - do kotłowni, 115+50x207 cm - bud. C, Cm
4.6.1.5 drzwi D5 - do pom wodomierza 115x207 cm - bud. Cm
4.6.1.6 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.2 drzwi techniczne stalowe EI 30 pełne
4.6.2.1 drzwi D4 - 1,03x2,07m - budynek Cm
4.6.2.2 drzwi D5 30+90x200 do hydroforni - bud. K
4.6.2.3 drzwi D4 80x200 do pomieszczeń technicznych - bud. K
4.6.2.4 drzwi D4, D5 - budynek KG i L
4.6.2.5 drzwi D7 - budynek L
4.6.2.6 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.3 drzwi techniczne stalowe EI 30 z przeszkleniem
4.6.3.1 drzwi D8 - budynek KG
4.6.3.2 drzwi D9 - budynek L
4.6.3.3 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.4 drzwi techniczne stalowe EI 60 pełne
4.6.4.1 drzwi D6 90x200 do kotłowni - bud. K
4.6.4.2 drzwi D7 - budynek KG
4.6.4.3 drzwi D6 - budynek KG
4.6.4.4 drzwi D8 - budynek L
4.6.4.5 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.5 wycieraczki i inne drobne elementy
4.6.5.1 wycieraczka zewnętrzna aluminiowa+szlam
4.6.5.2 żaluzja czerpni 145x45
4.6.5.3 kratki wentylacyjne stropodach 14x14 cm
4.6.5.4 blacha ryflowana - przykrycie studzienki schładzającej
4.6.5.5 schody stalowe w kotłowni 4x18,25x25 cm
4.6.6 drzwiczki rewizyjne
4.6.1 drzwiczki rewizyjne - parter
4.6.2 drzwiczki rewizyjne - 1 piętro
4.6.3 drzwiczki rewizyjne - 2 piętro
4.6.7 drabiny stalowe
4.6.7.1 drabiny dł 3 mb
4.6.8 drzwi drewniane płycinowe pełne
4.6.8.1 drzwi D5
4.6.8.2 drzwi D6
4.6.8.3 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.9 wygrodzenia boksów z siatki z drzwiami
4.6.9.1 wygrodzenie boksów z siatki stalowej, np.. UTS typ SG firmy Janus
4.6.9.2 drzwi do boksów
4.7 Ślusarka aluminiowa
4.7.1 ślusarka aluminiowa drzwiowa
4.7.1.1 drzwi D1 - 1,7x2,4 m - bud. C, Cm zew.
4.7.1.2 drzwi D2 - 1,7x2,4 m - bud. Cu zew.
4.7.1.3 drzwi D2 - 1,7x2,4 m - bud. C, Cm wew.
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4.7.1.4 drzwi D5 - 1,7x2,4 m - bud. Cu wew.
4.7.1.5 drzwi D1 - 1,7x2,42 m - bud. Cu (wejścia do usług)
4.7.1.6 drzwi D3 - 1,1x2,4 - bud. Cu zew
4.7.1.7 drzwi D1 - 1,25x2,35 m - bud. K zew.
4.7.1.8 drzwi D1 - 1,4x2,4 m - bud. L i KG zew.
4.7.1.9 drzwi D2 - 1,4x2,4 m - bud. L wew.
4.7.2 ślusarka aluminiowa drzwiowa EI 30
4.7.2.1 drzwi D2 - 1,25x2,35 - bud. KG i K
4.7.2.2 drzwi D10 - 1,05x2,07 - bud. L
4.8 Bramy garażowe
4.8.1 brama garażowa 5x2,16 m
4.8.2 piloty do bramy
4.9 Wykończenie ścian i posadzek - okładziny
4.9.1 komunikacja - garaż
4.9.1.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.1.2 fugowanie
4.9.1.3 cokoły
4.9.2 komunikacja - parter
4.9.2.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.2.2 fugowanie
4.9.2.3 cokoły
4.9.2.4 płytki gresowe przy drzwiach do mieszkań (z fugowaniem)
4.9.3 komunikacja - 1 piętro
4.9.3.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.3.2 fugowanie
4.9.3.3 cokoły
4.9.3.4 płytki gresowe przy drzwiach do mieszkań (z fugowaniem)
4.9.4 komunikacja - 2 piętro
4.9.4.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.4.2 fugowanie
4.9.4.3 cokoły
4.9.4.4 płytki gresowe przy drzwiachdo mieszkań (z fugowaniem)
4.9.5 pom. techniczne - garaż
4.9.5.1 gres techniczny posadzka
4.9.5.2 fugowanie
4.9.5.3 cokoły
4.9.6 pom. techniczne - parter
4.9.6.1 gres techniczny posadzka
4.9.6.2 płytki ścienne
4.9.6.3 fugowanie
4.9.6.4 cokół
4.9.7 pom. techniczne - 1 piętro
4.9.7.1 gres techniczny posadzka
4.9.7.2 fugowanie
4.9.7.3 cokoły
4.9.8 pom. techniczne - 2 piętro
4.9.8.1 gres techniczny posadzka
4.9.8.2 fugowanie
4.9.8.3 cokoły
4.9.9 pom. techniczne - kotłownia
4.9.9.1 gres techniczny posadzka
4.9.9.2 fugowanie
4.9.9.3 cokoły
4.10 Parapety wewnętrzne
4.10.1 parter
4.10.1.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.10.2 1 piętro
4.10.2.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.10.3 2 piętro
4.10.3.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.11 Roboty malarskie
4.11.1 Roboty malarskie wewnętrzne - garaż
4.11.1.1 komunikacja
4.11.1.1.1 malowanie
4.11.1.2 pom. techniczne
4.11.1.2.1 malowanie techniczne
4.11.2 Roboty malarskie wewnętrzne - parter
4.11.2.1 lokale
4.11.2.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.2.2 komunikacja
4.11.2.2.1 malowanie na gotowo
4.11.2.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.2.3 pom. techniczne
4.11.2.3.1 malowanie techniczne
4.11.3 Roboty malarskie wewnętrzne - 1 piętro
4.11.3.1 lokale
4.11.3.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.3.2 komunikacja
4.11.3.2.1 malowanie na gotowo
4.11.3.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.3.3 pom. techniczne
4.11.3.3.1 malowanie techniczne
4.11.4 Roboty malarskie wewnętrzne - 2 piętro
4.11.4.1 lokale
4.11.4.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.4.2 komunikacja
4.11.4.2.1 malowanie na gotowo
4.11.4.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.4.3 pom. techniczne
4.11.4.3.1 malowanie techniczne
4.11.5 Roboty malarskie wewnętrzne - kond. kotłowni
4.11.5.1 komunikacja
4.11.5.1.1 malowanie na gotowo
4.11.5.2 pom. techniczne
4.11.5.2.1 malowanie techniczne
4.12 Balustrady wewnętrzne
4.12.1 balustrady klatek schodowych
4.12.1.1 stal czarna malowana proszkowo + siatka
4.12.1.2 bramka antypaniczna
4.13 Windy, podnośniki, wykończenie szybów
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4.13.1 Winda 4 przystanki
4.13.1.1 630 kg, 1,1x1,4m
4.13.1.2 odbiory, udt, uruchomienie
4.13.1.3 malowanie szybu windowego
4.14 Wizualizacja i skrzynki na listy
4.14.1 wizualizacja budynków i terenu osiedla
4.14.1.1 wizualizacja budynków i osiedla
4.14.2 skrzynki na listy
4.14.2.1 skrzynki na listy
4.14.3 gabloty
4.14.3.1 gablota
4.15 Organizacja ruchu w garażu i wyposażenie
4.15.1 org. ruchu /pasy, oznakowanie, zabezp. ścian i słupów/
4.15.1.1 oznakowanie poziome garażu
4.15.1.2 oznakowanie pionowe garażu
4.15.2 wyposażenie garażu /gaśnice, koce gaśnicze/
4.15.2.1 wyposażenie p.poż
4.16 Sprzątanie
4.16.1 sprzątanie
5 Roboty wykończeniowe zewnętrzne
5.1 Elewacje
5.1.1 elewacja lekka-mokra - północna
5.1.1.1 przyklejenie styropianu
5.1.1.2 zatopienie siatki
5.1.1.3 wyprawa
5.1.1.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.1.5 parapety zewnętrzne
5.1.1.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.2 elewacja lekka-mokra - południowa
5.1.2.1 przyklejenie styropianu
5.1.2.2 zatopienie siatki
5.1.2.3 wyprawa
5.1.2.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.2.5 parapety zewnętrzne
5.1.2.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.3 elewacja lekka-mokra - wschodnia
5.1.3.1 przyklejenie styropianu
5.1.3.2 zatopienie siatki
5.1.3.3 wyprawa
5.1.3.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.3.5 parapety zewnętrzne
5.1.3.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.4 elewacja lekka-mokra - zachodnia
5.1.4.1 przyklejenie styropianu
5.1.4.2 zatopienie siatki
5.1.4.3 wyprawa
5.1.4.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.4.5 parapety zewnętrzne
5.1.4.6 wygłuszenie rur spustowych
5.2 Balustrady zewnętrzne
5.2.1 balustrady balkonowe - parter
5.2.1.1 marki
5.2.1.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.1.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.2 ekrany dzielące balkony - parter
5.2.2.1 marki
5.2.2.2 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.2.3 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,5 m
5.2.3 balustrady balkonowe - 1 piętro
5.2.3.1 marki
5.2.3.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.3.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.4 ekrany dzielące balkony - 1 piętro
5.2.4.1 marki
5.2.4.1 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.5 balustrady balkonowe - 2 piętro
5.2.5.1 marki
5.2.5.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.5.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.6 ekrany dzielące balkony - 2 piętro
5.2.6.1 marki
5.2.6.2 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.7 kratki kominowe
5.2.7.1 kratki kominowe
5.3 Szlichty i izolacje
5.3.1 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja północna

5.3.2 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja północna

5.3.3
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja północna

5.3.4 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja południowa
5.3.5 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja południowa

5.3.6
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja południowa

5.3.7 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja wchodnia
5.3.8 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja wschodnia

5.3.9
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja wschodnia

5.3.10 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja zachodnia
5.3.11 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja zachodnia

5.3.12
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja zachodnia

6 Instalacje wewnętrzne
6.1 Instalacje wod.-kan. + instalacja gazu
6.1.1 Kondygnacja garażu
6.1.1.1 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
6.1.1.1.1 poziomy w garażach
6.1.1.1.2 Izolacja termiczna poziomów
6.1.1.2 instalacja hydrantowa
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6.1.1.2.1 Instalacja hydrantowa
6.1.1.2.2 Montaż szafek i zaworów hydrantowych
6.1.1.2.3 Dostawa i montaż zestawu hydroforowego
6.1.1.2.4 Rozruch zestawu hydroforowego
6.1.1.2.5 Próba szczelności
6.1.1.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
6.1.1.3.1 poziomy w garażach
6.1.1.4 Instalacja kanalizacji deszczowej
6.1.1.4.1 poziomy w garażach
6.1.1.4.2 Instalacja podposadzkowa w płycie fundamentowej
6.1.1.4.3 Separatory
6.1.2 Kondygnacje nadziemne
6.1.2.1 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
6.1.2.1.1 piony
6.1.2.1.2 Izolacja termiczna pionów
6.1.2.1.3 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (parter)
6.1.2.1.4 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (I pietro)
6.1.2.1.5 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (II piętro)
6.1.2.1.6 dostawa i montaż wodomierzy, 
6.1.2.1.7 dostawa i montaż osprzętu
6.1.2.1.8 Montaż przejść p.poż.
6.1.2.1.9 Próba szczelności
6.1.2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
6.1.2.2.1 piony
6.1.2.2.2 Instalacja lokalowa (parter)
6.1.2.2.3 Instalacja lokalowa (I pietro)
6.1.2.2.4 Instalacja lokalowa (II piętro)
6.1.2.2.5 Rury wywiewne
6.1.2.3 Instalacja kanalizacji deszczowej
6.1.2.3.1 piony
6.1.2.3.2 Montaż wpustów dachowych
6.1.2.4 Instalacja gazowa
6.1.2.4.1 Instalacja gazowa (parter)
6.1.2.4.2 Instalacja gazowa (I piętro)
6.1.2.4.3 Instalacja gazowa (II piętro)
6.1.2.4.4 piony i poziomy w garażu
6.1.2.4.5 stelaże pod gazomierz

6.1.2.4.6
Włączenie do punktu redukcyjno - pomiarowego wraz z próbami szczelności i 
odbiorami

6.2 Instalacje C.O.
6.2.1 piony
6.2.2 Izolacja termiczna pionów
6.2.3 Instalacja lokalowa (parter)
6.2.4 Instalacja lokalowa (I pietro)
6.2.5 Instalacja lokalowa (II piętro)
6.2.6 Montaż grzejników (parter)
6.2.7 Montaż grzejników (1 piętro)
6.2.8 Montaż grzejników (2 piętro)
6.2.9 Montaż głowic termostatycznych
6.2.10 Montaż liczników ciepła
6.2.11 Montaż zaworów podpionowych i regulacyjnych
6.2.12 Próba szczelności
6.3 Kotłownia gazowa
6.3.1 Kotłownia - technologia, dostawa i montaż
6.3.2 próby, odbiory, dokumentacja powykonawcza
6.4 Instalacje elektryczne i teletechniczne
6.4.1 Instalacje w mieszkaniach

6.4.1.1
Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - parter (w budynku CU 
w usługach)

6.4.1.2 Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - I piętro
6.4.1.3 Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - II piętro 

6.4.1.4
Wykonanie instalacji teletechnicznej (przed wylewką) w mieszkaniach (w budynku CU 
również w usługach)

6.4.1.5 Montaż tablic mieszkaniowych (w budynku CU również tablice TU)
6.4.1.6 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - parter 
6.4.1.7 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - I piętro 
6.4.1.8 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - II piętro
6.4.1.9 Pomiary instalacji w mieszkaniach, dokumentacja powykonawcza
6.4.2 Rozdzielnie
6.4.2.1 TL-P 
6.4.2.2 TL-1 
6.4.2.3 TL-2 
6.4.2.4 TG 
6.4.2.5 Tablice administracyjne (TA, TK, itd.)
6.4.3 Trasy kablowe
6.4.3.1 Trasy kablowe (korytka, drabinki, przusty i przejścia ppoż)
6.4.4 Wewnętrzne linie zasilające, okablowanie cześci wspólnych
6.4.4.1 WLZ ZK - TG
6.4.4.2 WLZ TG-TL 
6.4.4.3 WLZ TL-TM
6.4.4.4 WLZ do tablic administracyjnych

6.4.4.5
Oprzewodowanie gniazd, wypustów oświetleniowych i wypustów zasilających 230V i 
400V w budynku

6.4.5 Biały montaż (oprawy oświetleniowe, osprzęt)
6.4.5.1 Oprawy oświetleniowe
6.4.5.2 Osprzęt (gniazda, włączniki, czujki ruchu, wyłączniki ppoż, itp)
6.4.5.3 Ogrzewanie rur instalacji sanitarnej
6.4.5.4 System detekcji gazów 
6.4.5.5 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.6 Uziemienie, instalacja odgromowa
6.4.6.1 Uziom
6.4.6.2 Instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze
6.4.6.3 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza (budynek KG)
6.4.7 Instalacja oddymiania klatki schodowej
6.4.7.1 Okablowanie
6.4.7.2 Urządzenia
6.4.7.3 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.8 Instalacja domofonowa
6.4.8.1 Okablowanie w budynku
6.4.8.2 Okablowanie miedzy budynkami i do furtki wejsciowej oraz stacja bramowa
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6.4.8.3 Urządzenia w budynku
6.4.8.4 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza (budynek KG)
6.4.9 Instalacja telewizji zbiorczej satelitarnej
6.4.9.1 Okablowanie
6.4.9.2 Urządzenia
6.4.9.3 Zestaw anten
6.4.9.4 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.10 Sieć strukturalna (internet, telefon, TVK, światłowód)
6.4.10.1 Telwizja kablowa - przewód RG6
6.4.10.2 Internet, telefon - przewód 2x UTP 5kat
6.4.10.3 Światłowód jednomodowy dwuwłóknowy
6.4.10.4 GPD
6.4.10.5 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.5 Wentylacja mechaniczna
6.5.1 Wentylacja mechaniczna garażu, pom. Techn. 
6.5.1.1 kanały w pionach z klapami p.poż
6.5.1.2 kanały w garażu
6.5.1.3 Wentylatory bytowe garażu
6.5.1.4 Kratki, czerpnie, wyrzutnie
6.5.1.5 Pomiary i regulacja, rozruchy
6.5.2 Wentylacja pomieszczeń technicznych
6.5.2.1 Wentylacja przedsionków
6.5.2.2 Wentylacja separatorów
6.6 Wentylacja grawitacyjna
6.6.1 Wentylacja grawitaryjna zakończona nasadami kominowymi
6.7 Odwodnienia liniowe garażu i wjazdu do garażu
6.7.1 Korytka odwadniające garażu
6.8 Wentylacja mechaniczna
6.8.1 Wentylacja mechaniczna mieszkań
6.8.1.1 Kanały spiro z izolacją i klapami zwrotnymi
6.8.1.2 Kratki wentylacyjne
6.8.1.3 Wyrzutnie ścienne na kominach
6.8.1.4 Wentylatory kanałowe
6.5.1.5 Uruchomienie instalacji
6.8.2 Instalacja elektryczna do wentylacji mechanicznej (w tym maszty odgromowe)
6.8.2.1 Instalacja elektryczna do wentylacji mechanicznej (w tym maszty odgromowe)
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lp Nazwa zadania

A Zielona Dolina 2. Etap 2. Budynki 1-25
1 Stan zero
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 wykopy pod budynki ze złożeniem materiału pod późniejsze zasypki
1.1.2 wykopy z odwozem urobku
1.1.3 obsypanie z zagęszczeniem
1.2 Fundamenty
1.2.1 wymiana gruntu pod płytę fundamentową
1.2.1.1 wymiana gruntu pod płytę fundamentową - materiał Inwestora
1.2.2 podkład z chudego betonu  
1.2.2.1 podkład z chudego betonu - C8/10 gr. 10 cm
1.2.3 płyta denna
1.2.3.1 betonowanie płyty - beton C30/37 W8
1.2.3.2 ławy fundamentowe - beton C30/37
1.2.3.3 ściany studni schładzającej C30/37, gr. 15 cm
1.2.3.4 ściany fundamentowe C30/37 gr. 25 cm
1.2.3.5 technologia TBW dla płyty (folia PE, styropian w klinach)
1.2.3.6 zbrojenie płyty, ław i ścian fundamentowych
1.3 Konstrukcja stanu "0"
1.3.1 elementy żelbetowe stanu "0"
1.3.1.1 ściany C30/37 gr. 20 cm
1.3.1.2 zbrojenie ścian gr. 20 cm
1.3.1.3 ściany C30/37 gr. 18 cm
1.3.1.4 zbrojenie scian gr. 18 cm
1.3.1.5 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
1.3.1.6 zbrojenie ścian gr. 15 cm
1.3.1.7 słupy C30/37
1.3.1.8 zbrojenie słupów zewnętrznych
1.3.1.9 belki, napdroża C30/37
1.3.1.10 zbrojenie belek, nadproży
1.3.1.11 strop gr. 18 cm C30/37
1.3.1.12 zbrojenie stropu gr. 18 cm
1.3.1.13 strop gr. 20 cm C30/37
1.3.1.14 zbrojenie stropu gr. 20 cm
1.3.1.15 strop gr. 22 cm C30/37
1.3.1.16 zbrojenie stropu gr. 22 cm
1.3.1.17 strop gr. 30 cm C30/37
1.3.1.18 zbrojenie stropu gr. 30 cm
1.3.1.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C30/37
1.3.1.20 zbrojenie schodów
1.3.2 izolacje pionowe 
1.3.2.1 technologia TBW dla ścian zewnętrznych
1.3.3 izolacje pionowe obwodowe - cieplne
1.3.3.1 izolacja gr. 10 cm + klej
1.3.3.2 folia kubełkowa
1.3.3.3 hydroizolacja ścian i ław fundamentowych typu lekkiego
2 Stan surowy otwarty
2.1 Konstrukcja żelbetowa
2.1.1 konstrukcja żelbetowa parteru
2.1.1.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.1.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.1.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.1.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.1.5 belki C30/37
2.1.1.6 zbrojenie belek
2.1.1.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.1.8 zbrojenie słupów
2.1.1.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.1.10 zbrojenie scian gr. 16 cm
2.1.1.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.1.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.1.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
2.1.1.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.1.15 balustrady żelbetowe gr. 15 cm, C25/30
2.1.1.16 zbrojenie balustrad gr. 15 cm
2.1.1.17 balustrady żelbetowe gr. 12 cm, C25/30
2.1.1.18 zbrojenie balustrad gr. 12 cm
2.1.1.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C30/37
2.1.1.20 zbrojenie biegów i spoczników
2.1.1.21 zbrojenie comax
2.1.1.22 schody zewnetrzne, C25/30
2.1.1.23 zbrojenie śchodów zewnętrznych
2.1.1.24 dylatacja z wełny gr. 2 cm
2.1.1.25 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.1.26 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.2 konstrukcja żelbetowa 1 piętra
2.1.2.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.2.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.2.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.2.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.2.5 belki  C30/37
2.1.2.6 zbrojenie belek
2.1.2.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.2.8 zbrojenie słupów
2.1.2.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.2.10 zbrojenie ścian gr. 16 cm
2.1.2.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.2.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.2.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
2.1.2.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.2.15 balustrady żelbetowe gr. 15 cm, C25/30
2.1.2.16 zbrojenie balustrad gr. 15 cm
2.1.2.17 balustrady żelbetowe gr. 12 cm, C25/30
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2.1.2.18 zbrojenie balustrad gr. 12 cm
2.1.2.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C25/30
2.1.2.20 zbrojenie schodów i biegów
2.1.2.21 zbrojenie comax
2.1.2.22 dylatacja gr. 2 cm
2.1.2.23 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.2.24 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.3 konstrukcja żelbetowa 2 piętra
2.1.3.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.3.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.3.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.3.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.3.5 belki C30/37
2.1.3.6 zbrojenie belek
2.1.3.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.3.8 zbrojenie słupów
2.1.3.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.3.10 zbrojenie ścian gr. 16 cm
2.1.3.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.3.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.3.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm (balustrady balkonowe)
2.1.3.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.3.15 schody żelbetowe gr. 18 cm C25/30
2.1.3.16 zbrojenie schodów i biegów
2.1.3.17 zbrojenie comax
2.1.3.18 dylatacja z wełny gr. 2 cm
2.1.3.19 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.3.20 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.4 konstrukcja żelbetowa na dachu
2.1.4.1 nadszybie gr. 15 cm, C25/30
2.1.4.2 nadszybie gr. 20 cm, C25/30
2.1.4.3 zbrojenie nadszybia
2.1.4.4 belki, wieńce C25/30
2.1.4.5 zbrojenie belek, wieńcy
2.1.4.6 słupy, trzpienie C25/30
2.1.4.7 zbrojenie  słupów
2.1.4.8 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.4.9 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.2 Konstrukcje murowe - ściany osłonowe
2.2.1 osłonowe parteru
2.2.1.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.1.2 filarki z cegły pełnej klasy 20 Mpa, gr. 25 cm
2.2.1.3 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.2 osłonowe 1 piętro
2.2.2.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.2.2 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.3 osłonowe 2 piętro
2.2.3.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.3.2 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.4 osłonowe  - kotłownia
2.2.4.1 ściany zewnętrzne kotłowni - gr. 19 cm
3 Stan surowy zamknięty
3.1 Konstrukcja i pokrycie dachu
3.1.1 konstrukcja stropodachu (filaki żelbetowe, wieniec na attyce, ściany attyki)
3.1.1.1 trzpienie żelbetowe w ścianach attyk + wieniec
3.1.1.2 zbrojenie trzpieni i wieńca
3.1.1.3 ściany attyki gr. 19 cm
3.1.2 kominy murowane z ociepleniem + ocieplenie attyk z wyprawą
3.1.2.1 wymurowanie gr. 12 cm
3.1.2.2 kominy - docieplenie + zatopienie siatki
3.1.2.3 kominy - wyprawa elewacyjna
3.1.2.4 atyki - docieplenie + zatopienie siatki
3.1.2.5 attyki - wyprawa elewacyjna
3.1.3 czapki kominowe
3.1.3.1 czapki betonowe gr. 10 cm
3.1.4 pokrycie dachu i obróbki blacharskie, zadaszenia balkonów, wejść do klatek
3.1.4.1 folia pe
3.1.4.2 stryropian eps 100 gr. 20 cm
3.1.4.3 szlichta cementowa gr. 4 cm zbrojona siatką (styropian schodkowo)
3.1.4.4 2 x papa termozgrzewalna
3.1.4.5 listwy dociskowe, kliny w narożach
3.1.4.6 obróbki blacharskie
3.1.4.7 rynna
3.1.4.8 rura spustowa fi 10 cm
3.1.4.9 płyta osb
3.1.4.10 pokrycie papowe na więźbie drewnianej
3.1.4.11 przelewy awaryjne
3.1.4.12 wpusty dachowe - tylko montaż
3.1.4.13 styropian gr.5cm pod obróbkę blacharską
3.1.5 klapy dymowe
3.1.5.1 klapa dymowa
3.2 Stolarka i ślusarka okienna
3.2.1 stolarka okienna PVC
3.2.1.1 okna pcv
3.2.1.2 nawiewniki cisnieniowe  (37-38 dB), osprzęt okienny (klamki, osłonki, itp..)
3.2.1.3 nawiewniki okienne eht
3.2.2 ślusarka aluminiowa
3.2.2.1 witryny aluminowe
3.2.2.2 nawiewniki okienne wszybowe
4 Roboty wykończeniowe wewnętrzne
4.1. Roboty murowe
4.1.1 Roboty murowe wewnętrzne garażu
4.1.1.1 wewnętrzne silka 12
4.1.1.1.1 silka E12
4.1.1.2 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.1.2.1 gr. 12 cm w garażu
4.1.1.2.2 nadproża
4.1.2 Roboty murowe wewnętrzne parteru
4.1.2.1 wewnętrzne silka 12
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4.1.2.1.1 silka E12
4.1.2.1.2 nadproża
4.1.2.2 wewnętrzne silka 18
4.1.2.2.1 silka e18a nośne
4.1.2.2.2 silka e18a nienośne
4.1.2.2.3 nadproża L19
4.1.2.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.2.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.2.3.2 nadproża porotherm
4.1.2.4 wewnętrzne silka E8
4.1.2.4.1 silka E8
4.1.2.5 kominy wentylacyjne murowane
4.1.2.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.2.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.2.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.2.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.2.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.3 Roboty murowe wewnętrzne 1 piętra
4.1.3.1 wewnętrzne silka 12
4.1.3.1.1 silka E12
4.1.3.1.2 nadproża
4.1.3.2 wewnętrzne silka 18
4.1.3.2.1 silka e18a nośne
4.1.3.2.2 silka e18a nienośne
4.1.3.2.3 nadproża L19
4.1.3.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.3.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.3.3.2 nadproża porotherm
4.1.3.4 wewnętrzne silka E8
4.1.3.4.1 silka E8
4.1.3.5 kominy wentylacyjne murowane
4.1.3.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.3.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.3.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.3.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.3.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.4 Roboty murowe wewnętrzne 2 piętra
4.1.4.1 wewnętrzne silka 12
4.1.4.1.1 silka E12
4.1.4.1.2 nadproża
4.1.4.2 wewnętrzne silka 18
4.1.4.2.1 silka e18a nośne
4.1.4.2.2 silka e18a nienośne
4.1.4.2.3 nadproża L19
4.1.4.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.4.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.4.3.2 nadproża porotherm
4.1.4.4 wewnętrzne silka E8
4.1.4.4.1 silka E8
4.1.4.5 kominy wentylacyjne murowane
4.4.1.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.4.1.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.4.1.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.4.1.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.4.1.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.5 Roboty murowe wewnętrzne kotłowni i ponad dachem
4.1.5.1 wewnętrzne silka 12
4.1.5.1.1 silka E12
4.1.5.2 wewnętrzne silka 18
4.1.5.2.1 silka e18a
4.1.5.3 wewnętrzne silka E8
4.1.5.3.1 silka E8
4.1.5.4 kominy wentylacyjne murowane
4.1.5.4.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.5.4.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.5.4.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.5.4.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.5.4.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.2 Tynki, docieplenia, zabudowy
4.2.1 docieplenie garażu wełna 10 cm
4.2.1.1 wełna ,system garażowy - przyklejenie wełny
4.2.1.2 wełna, system garażowy - wyprawa wykończeniowa
4.2.2 docieplenie garażu wełna 5 cm
4.2.2.1 wełna, system garażowy - przyklejenie wełny
4.2.2.2 wełna, system garażowy - wyprawa wykończeniowa
4.2.3 tynki w lokalach - parter
4.2.3.1 tynk gipsowy
4.2.3.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.3.3 kratki pcv 14x21 cm
4.2.3.4 kratki pc fi 125
4.2.4 tynki w lokalach - 1 piętro
4.2.4.1 tynk gipsowy
4.2.4.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.4.3 kratki pc fi 125
4.2.5 tynki w lokalach - 2 piętro
4.2.5.1 tynk gipsowy
4.2.5.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.5.3 kratki pc fi 125
4.2.6 tynki w komunikacji garaż
4.2.6.1 tynk cem-wap/gipsowe
4.2.7 tynki i docieplenia w komunikacji -  parter
4.2.7.1 tynk gipsowy
4.2.7.2 tynk cem-wap
4.2.7.3 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 10 cm - wiatrołap
4.2.7.4 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 5 cm - wiatrołap
4.2.7.5 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
4.2.7.6 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.8 tynki i docieplenia w komunikacji - 1 piętro
4.2.8.1 tynk gipsowy
4.2.8.2 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
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4.2.8.3 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.9 tynki i docieplenia w komunikacji - 2 piętro
4.2.9.1 tynk gipsowy
4.2.9.2 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
4.2.9.3 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.10 tynki i docieplenia w komunikacji - kotłownia
4.2.10.1 tynk gipsowy
4.2.11 tynki w pom. technicznych garażu
4.2.11.1 tynk cem-wap
4.2.12 tynki w pom. technicznych parteru
4.2.12.1 tynk gipsowy
4.2.12.2 tynk cem-wap

4.2.12.3 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 10 cm - kotłownia, hydrofornia
4.2.12.4 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 5 cm - kotłownia, hydrofornia
4.2.12.5 kratki wentylacyjne 14x14 cm
4.2.12.6 kratki wentylacyjne 25x25 cm
4.2.13 tynki w pom. technicznych 1 piętra
4.2.13.1 tynk gipsowy
4.2.14 tynki w pom. technicznych 2 piętra
4.2.14.1 tynk gipsowy
4.2.15 tynki w pom. technicznych - kotłownia
4.2.15.1 tynk gipsowy
4.2.16 zabudowy GK
4.2.16.1 sufity podwieszane - 2 piętro
4.2.16.2 sufity podwieszane - korytarz kotłownia
4.2.16.3 zabudowy GK
4.2.16.4 sufity podwieszane - kotłwonia płyta 2xGKF
4.2.16.5 wygłuszenie rur spustowych
4.2.16.6 przeciwpożarowy zawór odcinający 125 EIS 60
4.3 Szlichty i izolacje
4.3.1 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - parter
4.3.2 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - 1 piętro
4.3.3 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - 2 piętro
4.3.4 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja parter
4.3.5 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja - 1 piętro
4.3.6 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja - 2 piętro
4.3.7 szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - garaż

4.3.8
szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - parter, 1 piętro, 2 piętro (w tym 
kotłownia jeżeli jest zlokalizowana na parterze)

4.3.9 szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - kotłownia
4.4 Posadzka w garażu
4.4.1 beton c20/25, zbrojenie rozproszone 0,6 kg/m3, średnia grubość 15 cm
4.5 Drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych
4.5.1 Dostawa i montaż ościeżnic budowlanych

4.5.2
Dostawa i montaż ościeżnic docelowych oraz uzbrojonych skrzydeł drzwiowych wraz z 
wkładkami budowlanymi – drzwi bez EI

4.5.3
Dostawa i montaż ościeżnic docelowych oraz uzbrojonych skrzydeł drzwiowych wraz z 
wkładkami budowlanymi – drzwi EI30

4.5.4 Dostawa i montaż okuć, klamek, wizjerów, itp.
4.6 Ślusarka stalowa i stolarka drzwiowa
4.6.1 drzwi techniczne stalowe pełne
4.6.1.1 drzwi D9 - bud. KG
4.6.1.2 drzwi D11 - bud. L
4.6.1.3 drzwi D4 - 1,13x2,07m - do kotłowni i hydroforni - budynek Cu
4.6.1.4 drzwi D5, D6 - do kotłowni, 115+50x207 cm - bud. C, Cm
4.6.1.5 drzwi D5 - do pom wodomierza 115x207 cm - bud. Cm
4.6.1.6 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.2 drzwi techniczne stalowe EI 30 pełne
4.6.2.1 drzwi D4 - 1,03x2,07m - budynek Cm
4.6.2.2 drzwi D5 30+90x200 do hydroforni - bud. K
4.6.2.3 drzwi D4 80x200 do pomieszczeń technicznych - bud. K
4.6.2.4 drzwi D4, D5 - budynek KG i L
4.6.2.5 drzwi D7 - budynek L
4.6.2.6 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.3 drzwi techniczne stalowe EI 30 z przeszkleniem
4.6.3.1 drzwi D8 - budynek KG
4.6.3.2 drzwi D9 - budynek L
4.6.3.3 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.4 drzwi techniczne stalowe EI 60 pełne
4.6.4.1 drzwi D6 90x200 do kotłowni - bud. K
4.6.4.2 drzwi D7 - budynek KG
4.6.4.3 drzwi D6 - budynek KG
4.6.4.4 drzwi D8 - budynek L
4.6.4.5 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.5 wycieraczki i inne drobne elementy
4.6.5.1 wycieraczka zewnętrzna aluminiowa+szlam
4.6.5.2 żaluzja czerpni 145x45
4.6.5.3 kratki wentylacyjne stropodach 14x14 cm
4.6.5.4 blacha ryflowana - przykrycie studzienki schładzającej
4.6.5.5 schody stalowe w kotłowni 4x18,25x25 cm
4.6.6 drzwiczki rewizyjne
4.6.1 drzwiczki rewizyjne - parter
4.6.2 drzwiczki rewizyjne - 1 piętro
4.6.3 drzwiczki rewizyjne - 2 piętro
4.6.7 drabiny stalowe
4.6.7.1 drabiny dł 3 mb
4.6.8 drzwi drewniane płycinowe pełne
4.6.8.1 drzwi D5
4.6.8.2 drzwi D6
4.6.8.3 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.9 wygrodzenia boksów z siatki z drzwiami
4.6.9.1 wygrodzenie boksów z siatki stalowej, np.. UTS typ SG firmy Janus
4.6.9.2 drzwi do boksów
4.7 Ślusarka aluminiowa
4.7.1 ślusarka aluminiowa drzwiowa
4.7.1.1 drzwi D1 - 1,7x2,4 m - bud. C, Cm zew.
4.7.1.2 drzwi D2 - 1,7x2,4 m - bud. Cu zew.
4.7.1.3 drzwi D2 - 1,7x2,4 m - bud. C, Cm wew.
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4.7.1.4 drzwi D5 - 1,7x2,4 m - bud. Cu wew.
4.7.1.5 drzwi D1 - 1,7x2,42 m - bud. Cu (wejścia do usług)
4.7.1.6 drzwi D3 - 1,1x2,4 - bud. Cu zew
4.7.1.7 drzwi D1 - 1,25x2,35 m - bud. K zew.
4.7.1.8 drzwi D1 - 1,4x2,4 m - bud. L i KG zew.
4.7.1.9 drzwi D2 - 1,4x2,4 m - bud. L wew.
4.7.2 ślusarka aluminiowa drzwiowa EI 30
4.7.2.1 drzwi D2 - 1,25x2,35 - bud. KG i K
4.7.2.2 drzwi D10 - 1,05x2,07 - bud. L
4.8 Bramy garażowe
4.8.1 brama garażowa 5x2,16 m
4.8.2 piloty do bramy
4.9 Wykończenie ścian i posadzek - okładziny
4.9.1 komunikacja - garaż
4.9.1.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.1.2 fugowanie
4.9.1.3 cokoły
4.9.2 komunikacja - parter
4.9.2.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.2.2 fugowanie
4.9.2.3 cokoły
4.9.2.4 płytki gresowe przy drzwiach do mieszkań (z fugowaniem)
4.9.3 komunikacja - 1 piętro
4.9.3.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.3.2 fugowanie
4.9.3.3 cokoły
4.9.3.4 płytki gresowe przy drzwiach do mieszkań (z fugowaniem)
4.9.4 komunikacja - 2 piętro
4.9.4.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.4.2 fugowanie
4.9.4.3 cokoły
4.9.4.4 płytki gresowe przy drzwiachdo mieszkań (z fugowaniem)
4.9.5 pom. techniczne - garaż
4.9.5.1 gres techniczny posadzka
4.9.5.2 fugowanie
4.9.5.3 cokoły
4.9.6 pom. techniczne - parter
4.9.6.1 gres techniczny posadzka
4.9.6.2 płytki ścienne
4.9.6.3 fugowanie
4.9.6.4 cokół
4.9.7 pom. techniczne - 1 piętro
4.9.7.1 gres techniczny posadzka
4.9.7.2 fugowanie
4.9.7.3 cokoły
4.9.8 pom. techniczne - 2 piętro
4.9.8.1 gres techniczny posadzka
4.9.8.2 fugowanie
4.9.8.3 cokoły
4.9.9 pom. techniczne - kotłownia
4.9.9.1 gres techniczny posadzka
4.9.9.2 fugowanie
4.9.9.3 cokoły
4.10 Parapety wewnętrzne
4.10.1 parter
4.10.1.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.10.2 1 piętro
4.10.2.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.10.3 2 piętro
4.10.3.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.11 Roboty malarskie
4.11.1 Roboty malarskie wewnętrzne - garaż
4.11.1.1 komunikacja
4.11.1.1.1 malowanie
4.11.1.2 pom. techniczne
4.11.1.2.1 malowanie techniczne
4.11.2 Roboty malarskie wewnętrzne - parter
4.11.2.1 lokale
4.11.2.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.2.2 komunikacja
4.11.2.2.1 malowanie na gotowo
4.11.2.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.2.3 pom. techniczne
4.11.2.3.1 malowanie techniczne
4.11.3 Roboty malarskie wewnętrzne - 1 piętro
4.11.3.1 lokale
4.11.3.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.3.2 komunikacja
4.11.3.2.1 malowanie na gotowo
4.11.3.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.3.3 pom. techniczne
4.11.3.3.1 malowanie techniczne
4.11.4 Roboty malarskie wewnętrzne - 2 piętro
4.11.4.1 lokale
4.11.4.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.4.2 komunikacja
4.11.4.2.1 malowanie na gotowo
4.11.4.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.4.3 pom. techniczne
4.11.4.3.1 malowanie techniczne
4.11.5 Roboty malarskie wewnętrzne - kond. kotłowni
4.11.5.1 komunikacja
4.11.5.1.1 malowanie na gotowo
4.11.5.2 pom. techniczne
4.11.5.2.1 malowanie techniczne
4.12 Balustrady wewnętrzne
4.12.1 balustrady klatek schodowych
4.12.1.1 stal czarna malowana proszkowo + siatka
4.12.1.2 bramka antypaniczna
4.13 Windy, podnośniki, wykończenie szybów
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4.13.1 Winda 4 przystanki
4.13.1.1 630 kg, 1,1x1,4m
4.13.1.2 odbiory, udt, uruchomienie
4.13.1.3 malowanie szybu windowego
4.14 Wizualizacja i skrzynki na listy
4.14.1 wizualizacja budynków i terenu osiedla
4.14.1.1 wizualizacja budynków i osiedla
4.14.2 skrzynki na listy
4.14.2.1 skrzynki na listy
4.14.3 gabloty
4.14.3.1 gablota
4.15 Organizacja ruchu w garażu i wyposażenie
4.15.1 org. ruchu /pasy, oznakowanie, zabezp. ścian i słupów/
4.15.1.1 oznakowanie poziome garażu
4.15.1.2 oznakowanie pionowe garażu
4.15.2 wyposażenie garażu /gaśnice, koce gaśnicze/
4.15.2.1 wyposażenie p.poż
4.16 Sprzątanie
4.16.1 sprzątanie
5 Roboty wykończeniowe zewnętrzne
5.1 Elewacje
5.1.1 elewacja lekka-mokra - północna
5.1.1.1 przyklejenie styropianu
5.1.1.2 zatopienie siatki
5.1.1.3 wyprawa
5.1.1.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.1.5 parapety zewnętrzne
5.1.1.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.2 elewacja lekka-mokra - południowa
5.1.2.1 przyklejenie styropianu
5.1.2.2 zatopienie siatki
5.1.2.3 wyprawa
5.1.2.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.2.5 parapety zewnętrzne
5.1.2.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.3 elewacja lekka-mokra - wschodnia
5.1.3.1 przyklejenie styropianu
5.1.3.2 zatopienie siatki
5.1.3.3 wyprawa
5.1.3.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.3.5 parapety zewnętrzne
5.1.3.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.4 elewacja lekka-mokra - zachodnia
5.1.4.1 przyklejenie styropianu
5.1.4.2 zatopienie siatki
5.1.4.3 wyprawa
5.1.4.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.4.5 parapety zewnętrzne
5.1.4.6 wygłuszenie rur spustowych
5.2 Balustrady zewnętrzne
5.2.1 balustrady balkonowe - parter
5.2.1.1 marki
5.2.1.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.1.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.2 ekrany dzielące balkony - parter
5.2.2.1 marki
5.2.2.2 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.2.3 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,5 m
5.2.3 balustrady balkonowe - 1 piętro
5.2.3.1 marki
5.2.3.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.3.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.4 ekrany dzielące balkony - 1 piętro
5.2.4.1 marki
5.2.4.1 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.5 balustrady balkonowe - 2 piętro
5.2.5.1 marki
5.2.5.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.5.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.6 ekrany dzielące balkony - 2 piętro
5.2.6.1 marki
5.2.6.2 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.7 kratki kominowe
5.2.7.1 kratki kominowe
5.3 Szlichty i izolacje
5.3.1 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja północna

5.3.2 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja północna

5.3.3
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja północna

5.3.4 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja południowa
5.3.5 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja południowa

5.3.6
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja południowa

5.3.7 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja wchodnia
5.3.8 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja wschodnia

5.3.9
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja wschodnia

5.3.10 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja zachodnia
5.3.11 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja zachodnia

5.3.12
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja zachodnia

6 Instalacje wewnętrzne
6.1 Instalacje wod.-kan. + instalacja gazu
6.1.1 Kondygnacja garażu
6.1.1.1 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
6.1.1.1.1 poziomy w garażach
6.1.1.1.2 Izolacja termiczna poziomów
6.1.1.2 instalacja hydrantowa
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6.1.1.2.1 Instalacja hydrantowa
6.1.1.2.2 Montaż szafek i zaworów hydrantowych
6.1.1.2.3 Dostawa i montaż zestawu hydroforowego
6.1.1.2.4 Rozruch zestawu hydroforowego
6.1.1.2.5 Próba szczelności
6.1.1.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
6.1.1.3.1 poziomy w garażach
6.1.1.4 Instalacja kanalizacji deszczowej
6.1.1.4.1 poziomy w garażach
6.1.1.4.2 Instalacja podposadzkowa w płycie fundamentowej
6.1.1.4.3 Separatory
6.1.2 Kondygnacje nadziemne
6.1.2.1 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
6.1.2.1.1 piony
6.1.2.1.2 Izolacja termiczna pionów
6.1.2.1.3 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (parter)
6.1.2.1.4 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (I pietro)
6.1.2.1.5 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (II piętro)
6.1.2.1.6 dostawa i montaż wodomierzy, 
6.1.2.1.7 dostawa i montaż osprzętu
6.1.2.1.8 Montaż przejść p.poż.
6.1.2.1.9 Próba szczelności
6.1.2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
6.1.2.2.1 piony
6.1.2.2.2 Instalacja lokalowa (parter)
6.1.2.2.3 Instalacja lokalowa (I pietro)
6.1.2.2.4 Instalacja lokalowa (II piętro)
6.1.2.2.5 Rury wywiewne
6.1.2.3 Instalacja kanalizacji deszczowej
6.1.2.3.1 piony
6.1.2.3.2 Montaż wpustów dachowych
6.1.2.4 Instalacja gazowa
6.1.2.4.1 Instalacja gazowa (parter)
6.1.2.4.2 Instalacja gazowa (I piętro)
6.1.2.4.3 Instalacja gazowa (II piętro)
6.1.2.4.4 piony i poziomy w garażu
6.1.2.4.5 stelaże pod gazomierz

6.1.2.4.6
Włączenie do punktu redukcyjno - pomiarowego wraz z próbami szczelności i 
odbiorami

6.2 Instalacje C.O.
6.2.1 piony
6.2.2 Izolacja termiczna pionów
6.2.3 Instalacja lokalowa (parter)
6.2.4 Instalacja lokalowa (I pietro)
6.2.5 Instalacja lokalowa (II piętro)
6.2.6 Montaż grzejników (parter)
6.2.7 Montaż grzejników (1 piętro)
6.2.8 Montaż grzejników (2 piętro)
6.2.9 Montaż głowic termostatycznych
6.2.10 Montaż liczników ciepła
6.2.11 Montaż zaworów podpionowych i regulacyjnych
6.2.12 Próba szczelności
6.3 Kotłownia gazowa
6.3.1 Kotłownia - technologia, dostawa i montaż
6.3.2 próby, odbiory, dokumentacja powykonawcza
6.4 Instalacje elektryczne i teletechniczne
6.4.1 Instalacje w mieszkaniach

6.4.1.1
Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - parter (w budynku CU 
w usługach)

6.4.1.2 Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - I piętro
6.4.1.3 Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - II piętro 

6.4.1.4
Wykonanie instalacji teletechnicznej (przed wylewką) w mieszkaniach (w budynku CU 
również w usługach)

6.4.1.5 Montaż tablic mieszkaniowych (w budynku CU również tablice TU)
6.4.1.6 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - parter 
6.4.1.7 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - I piętro 
6.4.1.8 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - II piętro
6.4.1.9 Pomiary instalacji w mieszkaniach, dokumentacja powykonawcza
6.4.2 Rozdzielnie
6.4.2.1 TL-P 
6.4.2.2 TL-1 
6.4.2.3 TL-2 
6.4.2.4 TG 
6.4.2.5 Tablice administracyjne (TA, TK, itd.)
6.4.3 Trasy kablowe
6.4.3.1 Trasy kablowe (korytka, drabinki, przusty i przejścia ppoż)
6.4.4 Wewnętrzne linie zasilające, okablowanie cześci wspólnych
6.4.4.1 WLZ ZK - TG
6.4.4.2 WLZ TG-TL 
6.4.4.3 WLZ TL-TM
6.4.4.4 WLZ do tablic administracyjnych

6.4.4.5
Oprzewodowanie gniazd, wypustów oświetleniowych i wypustów zasilających 230V i 
400V w budynku

6.4.5 Biały montaż (oprawy oświetleniowe, osprzęt)
6.4.5.1 Oprawy oświetleniowe
6.4.5.2 Osprzęt (gniazda, włączniki, czujki ruchu, wyłączniki ppoż, itp)
6.4.5.3 Ogrzewanie rur instalacji sanitarnej
6.4.5.4 System detekcji gazów 
6.4.5.5 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.6 Uziemienie, instalacja odgromowa
6.4.6.1 Uziom
6.4.6.2 Instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze
6.4.6.3 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza (budynek KG)
6.4.7 Instalacja oddymiania klatki schodowej
6.4.7.1 Okablowanie
6.4.7.2 Urządzenia
6.4.7.3 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.8 Instalacja domofonowa
6.4.8.1 Okablowanie w budynku
6.4.8.2 Okablowanie miedzy budynkami i do furtki wejsciowej oraz stacja bramowa
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6.4.8.3 Urządzenia w budynku
6.4.8.4 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza (budynek KG)
6.4.9 Instalacja telewizji zbiorczej satelitarnej
6.4.9.1 Okablowanie
6.4.9.2 Urządzenia
6.4.9.3 Zestaw anten
6.4.9.4 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.10 Sieć strukturalna (internet, telefon, TVK, światłowód)
6.4.10.1 Telwizja kablowa - przewód RG6
6.4.10.2 Internet, telefon - przewód 2x UTP 5kat
6.4.10.3 Światłowód jednomodowy dwuwłóknowy
6.4.10.4 GPD
6.4.10.5 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.5 Wentylacja mechaniczna
6.5.1 Wentylacja mechaniczna garażu, pom. Techn. 
6.5.1.1 kanały w pionach z klapami p.poż
6.5.1.2 kanały w garażu
6.5.1.3 Wentylatory bytowe garażu
6.5.1.4 Kratki, czerpnie, wyrzutnie
6.5.1.5 Pomiary i regulacja, rozruchy
6.5.2 Wentylacja pomieszczeń technicznych
6.5.2.1 Wentylacja przedsionków
6.5.2.2 Wentylacja separatorów
6.6 Wentylacja grawitacyjna
6.6.1 Wentylacja grawitaryjna zakończona nasadami kominowymi
6.7 Odwodnienia liniowe garażu i wjazdu do garażu
6.7.1 Korytka odwadniające garażu
6.8 Wentylacja mechaniczna
6.8.1 Wentylacja mechaniczna mieszkań
6.8.1.1 Kanały spiro z izolacją i klapami zwrotnymi
6.8.1.2 Kratki wentylacyjne
6.8.1.3 Wyrzutnie ścienne na kominach
6.8.1.4 Wentylatory kanałowe
6.5.1.5 Uruchomienie instalacji
6.8.2 Instalacja elektryczna do wentylacji mechanicznej (w tym maszty odgromowe)
6.8.2.1 Instalacja elektryczna do wentylacji mechanicznej (w tym maszty odgromowe)
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lp Nazwa zadania

A Zielona Dolina 2. Etap 2. Budynki 1-25
1 Stan zero
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 wykopy pod budynki ze złożeniem materiału pod późniejsze zasypki
1.1.2 wykopy z odwozem urobku
1.1.3 obsypanie z zagęszczeniem
1.2 Fundamenty
1.2.1 wymiana gruntu pod płytę fundamentową
1.2.1.1 wymiana gruntu pod płytę fundamentową - materiał Inwestora
1.2.2 podkład z chudego betonu  
1.2.2.1 podkład z chudego betonu - C8/10 gr. 10 cm
1.2.3 płyta denna
1.2.3.1 betonowanie płyty - beton C30/37 W8
1.2.3.2 ławy fundamentowe - beton C30/37
1.2.3.3 ściany studni schładzającej C30/37, gr. 15 cm
1.2.3.4 ściany fundamentowe C30/37 gr. 25 cm
1.2.3.5 technologia TBW dla płyty (folia PE, styropian w klinach)
1.2.3.6 zbrojenie płyty, ław i ścian fundamentowych
1.3 Konstrukcja stanu "0"
1.3.1 elementy żelbetowe stanu "0"
1.3.1.1 ściany C30/37 gr. 20 cm
1.3.1.2 zbrojenie ścian gr. 20 cm
1.3.1.3 ściany C30/37 gr. 18 cm
1.3.1.4 zbrojenie scian gr. 18 cm
1.3.1.5 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
1.3.1.6 zbrojenie ścian gr. 15 cm
1.3.1.7 słupy C30/37
1.3.1.8 zbrojenie słupów zewnętrznych
1.3.1.9 belki, napdroża C30/37
1.3.1.10 zbrojenie belek, nadproży
1.3.1.11 strop gr. 18 cm C30/37
1.3.1.12 zbrojenie stropu gr. 18 cm
1.3.1.13 strop gr. 20 cm C30/37
1.3.1.14 zbrojenie stropu gr. 20 cm
1.3.1.15 strop gr. 22 cm C30/37
1.3.1.16 zbrojenie stropu gr. 22 cm
1.3.1.17 strop gr. 30 cm C30/37
1.3.1.18 zbrojenie stropu gr. 30 cm
1.3.1.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C30/37
1.3.1.20 zbrojenie schodów
1.3.2 izolacje pionowe 
1.3.2.1 technologia TBW dla ścian zewnętrznych
1.3.3 izolacje pionowe obwodowe - cieplne
1.3.3.1 izolacja gr. 10 cm + klej
1.3.3.2 folia kubełkowa
1.3.3.3 hydroizolacja ścian i ław fundamentowych typu lekkiego
2 Stan surowy otwarty
2.1 Konstrukcja żelbetowa
2.1.1 konstrukcja żelbetowa parteru
2.1.1.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.1.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.1.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.1.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.1.5 belki C30/37
2.1.1.6 zbrojenie belek
2.1.1.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.1.8 zbrojenie słupów
2.1.1.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.1.10 zbrojenie scian gr. 16 cm
2.1.1.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.1.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.1.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
2.1.1.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.1.15 balustrady żelbetowe gr. 15 cm, C25/30
2.1.1.16 zbrojenie balustrad gr. 15 cm
2.1.1.17 balustrady żelbetowe gr. 12 cm, C25/30
2.1.1.18 zbrojenie balustrad gr. 12 cm
2.1.1.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C30/37
2.1.1.20 zbrojenie biegów i spoczników
2.1.1.21 zbrojenie comax
2.1.1.22 schody zewnetrzne, C25/30
2.1.1.23 zbrojenie śchodów zewnętrznych
2.1.1.24 dylatacja z wełny gr. 2 cm
2.1.1.25 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.1.26 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.2 konstrukcja żelbetowa 1 piętra
2.1.2.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.2.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.2.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.2.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.2.5 belki  C30/37
2.1.2.6 zbrojenie belek
2.1.2.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.2.8 zbrojenie słupów
2.1.2.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.2.10 zbrojenie ścian gr. 16 cm
2.1.2.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.2.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.2.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
2.1.2.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.2.15 balustrady żelbetowe gr. 15 cm, C25/30
2.1.2.16 zbrojenie balustrad gr. 15 cm
2.1.2.17 balustrady żelbetowe gr. 12 cm, C25/30
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2.1.2.18 zbrojenie balustrad gr. 12 cm
2.1.2.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C25/30
2.1.2.20 zbrojenie schodów i biegów
2.1.2.21 zbrojenie comax
2.1.2.22 dylatacja gr. 2 cm
2.1.2.23 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.2.24 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.3 konstrukcja żelbetowa 2 piętra
2.1.3.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.3.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.3.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.3.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.3.5 belki C30/37
2.1.3.6 zbrojenie belek
2.1.3.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.3.8 zbrojenie słupów
2.1.3.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.3.10 zbrojenie ścian gr. 16 cm
2.1.3.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.3.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.3.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm (balustrady balkonowe)
2.1.3.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.3.15 schody żelbetowe gr. 18 cm C25/30
2.1.3.16 zbrojenie schodów i biegów
2.1.3.17 zbrojenie comax
2.1.3.18 dylatacja z wełny gr. 2 cm
2.1.3.19 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.3.20 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.4 konstrukcja żelbetowa na dachu
2.1.4.1 nadszybie gr. 15 cm, C25/30
2.1.4.2 nadszybie gr. 20 cm, C25/30
2.1.4.3 zbrojenie nadszybia
2.1.4.4 belki, wieńce C25/30
2.1.4.5 zbrojenie belek, wieńcy
2.1.4.6 słupy, trzpienie C25/30
2.1.4.7 zbrojenie  słupów
2.1.4.8 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.4.9 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.2 Konstrukcje murowe - ściany osłonowe
2.2.1 osłonowe parteru
2.2.1.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.1.2 filarki z cegły pełnej klasy 20 Mpa, gr. 25 cm
2.2.1.3 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.2 osłonowe 1 piętro
2.2.2.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.2.2 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.3 osłonowe 2 piętro
2.2.3.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.3.2 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.4 osłonowe  - kotłownia
2.2.4.1 ściany zewnętrzne kotłowni - gr. 19 cm
3 Stan surowy zamknięty
3.1 Konstrukcja i pokrycie dachu
3.1.1 konstrukcja stropodachu (filaki żelbetowe, wieniec na attyce, ściany attyki)
3.1.1.1 trzpienie żelbetowe w ścianach attyk + wieniec
3.1.1.2 zbrojenie trzpieni i wieńca
3.1.1.3 ściany attyki gr. 19 cm
3.1.2 kominy murowane z ociepleniem + ocieplenie attyk z wyprawą
3.1.2.1 wymurowanie gr. 12 cm
3.1.2.2 kominy - docieplenie + zatopienie siatki
3.1.2.3 kominy - wyprawa elewacyjna
3.1.2.4 atyki - docieplenie + zatopienie siatki
3.1.2.5 attyki - wyprawa elewacyjna
3.1.3 czapki kominowe
3.1.3.1 czapki betonowe gr. 10 cm
3.1.4 pokrycie dachu i obróbki blacharskie, zadaszenia balkonów, wejść do klatek
3.1.4.1 folia pe
3.1.4.2 stryropian eps 100 gr. 20 cm
3.1.4.3 szlichta cementowa gr. 4 cm zbrojona siatką (styropian schodkowo)
3.1.4.4 2 x papa termozgrzewalna
3.1.4.5 listwy dociskowe, kliny w narożach
3.1.4.6 obróbki blacharskie
3.1.4.7 rynna
3.1.4.8 rura spustowa fi 10 cm
3.1.4.9 płyta osb
3.1.4.10 pokrycie papowe na więźbie drewnianej
3.1.4.11 przelewy awaryjne
3.1.4.12 wpusty dachowe - tylko montaż
3.1.4.13 styropian gr.5cm pod obróbkę blacharską
3.1.5 klapy dymowe
3.1.5.1 klapa dymowa
3.2 Stolarka i ślusarka okienna
3.2.1 stolarka okienna PVC
3.2.1.1 okna pcv
3.2.1.2 nawiewniki cisnieniowe  (37-38 dB), osprzęt okienny (klamki, osłonki, itp..)
3.2.1.3 nawiewniki okienne eht
3.2.2 ślusarka aluminiowa
3.2.2.1 witryny aluminowe
3.2.2.2 nawiewniki okienne wszybowe
4 Roboty wykończeniowe wewnętrzne
4.1. Roboty murowe
4.1.1 Roboty murowe wewnętrzne garażu
4.1.1.1 wewnętrzne silka 12
4.1.1.1.1 silka E12
4.1.1.2 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.1.2.1 gr. 12 cm w garażu
4.1.1.2.2 nadproża
4.1.2 Roboty murowe wewnętrzne parteru
4.1.2.1 wewnętrzne silka 12
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4.1.2.1.1 silka E12
4.1.2.1.2 nadproża
4.1.2.2 wewnętrzne silka 18
4.1.2.2.1 silka e18a nośne
4.1.2.2.2 silka e18a nienośne
4.1.2.2.3 nadproża L19
4.1.2.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.2.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.2.3.2 nadproża porotherm
4.1.2.4 wewnętrzne silka E8
4.1.2.4.1 silka E8
4.1.2.5 kominy wentylacyjne murowane
4.1.2.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.2.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.2.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.2.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.2.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.3 Roboty murowe wewnętrzne 1 piętra
4.1.3.1 wewnętrzne silka 12
4.1.3.1.1 silka E12
4.1.3.1.2 nadproża
4.1.3.2 wewnętrzne silka 18
4.1.3.2.1 silka e18a nośne
4.1.3.2.2 silka e18a nienośne
4.1.3.2.3 nadproża L19
4.1.3.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.3.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.3.3.2 nadproża porotherm
4.1.3.4 wewnętrzne silka E8
4.1.3.4.1 silka E8
4.1.3.5 kominy wentylacyjne murowane
4.1.3.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.3.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.3.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.3.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.3.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.4 Roboty murowe wewnętrzne 2 piętra
4.1.4.1 wewnętrzne silka 12
4.1.4.1.1 silka E12
4.1.4.1.2 nadproża
4.1.4.2 wewnętrzne silka 18
4.1.4.2.1 silka e18a nośne
4.1.4.2.2 silka e18a nienośne
4.1.4.2.3 nadproża L19
4.1.4.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.4.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.4.3.2 nadproża porotherm
4.1.4.4 wewnętrzne silka E8
4.1.4.4.1 silka E8
4.1.4.5 kominy wentylacyjne murowane
4.4.1.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.4.1.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.4.1.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.4.1.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.4.1.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.5 Roboty murowe wewnętrzne kotłowni i ponad dachem
4.1.5.1 wewnętrzne silka 12
4.1.5.1.1 silka E12
4.1.5.2 wewnętrzne silka 18
4.1.5.2.1 silka e18a
4.1.5.3 wewnętrzne silka E8
4.1.5.3.1 silka E8
4.1.5.4 kominy wentylacyjne murowane
4.1.5.4.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.5.4.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.5.4.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.5.4.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.5.4.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.2 Tynki, docieplenia, zabudowy
4.2.1 docieplenie garażu wełna 10 cm
4.2.1.1 wełna ,system garażowy - przyklejenie wełny
4.2.1.2 wełna, system garażowy - wyprawa wykończeniowa
4.2.2 docieplenie garażu wełna 5 cm
4.2.2.1 wełna, system garażowy - przyklejenie wełny
4.2.2.2 wełna, system garażowy - wyprawa wykończeniowa
4.2.3 tynki w lokalach - parter
4.2.3.1 tynk gipsowy
4.2.3.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.3.3 kratki pcv 14x21 cm
4.2.3.4 kratki pc fi 125
4.2.4 tynki w lokalach - 1 piętro
4.2.4.1 tynk gipsowy
4.2.4.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.4.3 kratki pc fi 125
4.2.5 tynki w lokalach - 2 piętro
4.2.5.1 tynk gipsowy
4.2.5.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.5.3 kratki pc fi 125
4.2.6 tynki w komunikacji garaż
4.2.6.1 tynk cem-wap/gipsowe
4.2.7 tynki i docieplenia w komunikacji -  parter
4.2.7.1 tynk gipsowy
4.2.7.2 tynk cem-wap
4.2.7.3 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 10 cm - wiatrołap
4.2.7.4 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 5 cm - wiatrołap
4.2.7.5 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
4.2.7.6 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.8 tynki i docieplenia w komunikacji - 1 piętro
4.2.8.1 tynk gipsowy
4.2.8.2 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
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4.2.8.3 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.9 tynki i docieplenia w komunikacji - 2 piętro
4.2.9.1 tynk gipsowy
4.2.9.2 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
4.2.9.3 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.10 tynki i docieplenia w komunikacji - kotłownia
4.2.10.1 tynk gipsowy
4.2.11 tynki w pom. technicznych garażu
4.2.11.1 tynk cem-wap
4.2.12 tynki w pom. technicznych parteru
4.2.12.1 tynk gipsowy
4.2.12.2 tynk cem-wap

4.2.12.3 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 10 cm - kotłownia, hydrofornia
4.2.12.4 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 5 cm - kotłownia, hydrofornia
4.2.12.5 kratki wentylacyjne 14x14 cm
4.2.12.6 kratki wentylacyjne 25x25 cm
4.2.13 tynki w pom. technicznych 1 piętra
4.2.13.1 tynk gipsowy
4.2.14 tynki w pom. technicznych 2 piętra
4.2.14.1 tynk gipsowy
4.2.15 tynki w pom. technicznych - kotłownia
4.2.15.1 tynk gipsowy
4.2.16 zabudowy GK
4.2.16.1 sufity podwieszane - 2 piętro
4.2.16.2 sufity podwieszane - korytarz kotłownia
4.2.16.3 zabudowy GK
4.2.16.4 sufity podwieszane - kotłwonia płyta 2xGKF
4.2.16.5 wygłuszenie rur spustowych
4.2.16.6 przeciwpożarowy zawór odcinający 125 EIS 60
4.3 Szlichty i izolacje
4.3.1 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - parter
4.3.2 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - 1 piętro
4.3.3 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - 2 piętro
4.3.4 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja parter
4.3.5 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja - 1 piętro
4.3.6 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja - 2 piętro
4.3.7 szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - garaż

4.3.8
szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - parter, 1 piętro, 2 piętro (w tym 
kotłownia jeżeli jest zlokalizowana na parterze)

4.3.9 szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - kotłownia
4.4 Posadzka w garażu
4.4.1 beton c20/25, zbrojenie rozproszone 0,6 kg/m3, średnia grubość 15 cm
4.5 Drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych
4.5.1 Dostawa i montaż ościeżnic budowlanych

4.5.2
Dostawa i montaż ościeżnic docelowych oraz uzbrojonych skrzydeł drzwiowych wraz z 
wkładkami budowlanymi – drzwi bez EI

4.5.3
Dostawa i montaż ościeżnic docelowych oraz uzbrojonych skrzydeł drzwiowych wraz z 
wkładkami budowlanymi – drzwi EI30

4.5.4 Dostawa i montaż okuć, klamek, wizjerów, itp.
4.6 Ślusarka stalowa i stolarka drzwiowa
4.6.1 drzwi techniczne stalowe pełne
4.6.1.1 drzwi D9 - bud. KG
4.6.1.2 drzwi D11 - bud. L
4.6.1.3 drzwi D4 - 1,13x2,07m - do kotłowni i hydroforni - budynek Cu
4.6.1.4 drzwi D5, D6 - do kotłowni, 115+50x207 cm - bud. C, Cm
4.6.1.5 drzwi D5 - do pom wodomierza 115x207 cm - bud. Cm
4.6.1.6 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.2 drzwi techniczne stalowe EI 30 pełne
4.6.2.1 drzwi D4 - 1,03x2,07m - budynek Cm
4.6.2.2 drzwi D5 30+90x200 do hydroforni - bud. K
4.6.2.3 drzwi D4 80x200 do pomieszczeń technicznych - bud. K
4.6.2.4 drzwi D4, D5 - budynek KG i L
4.6.2.5 drzwi D7 - budynek L
4.6.2.6 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.3 drzwi techniczne stalowe EI 30 z przeszkleniem
4.6.3.1 drzwi D8 - budynek KG
4.6.3.2 drzwi D9 - budynek L
4.6.3.3 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.4 drzwi techniczne stalowe EI 60 pełne
4.6.4.1 drzwi D6 90x200 do kotłowni - bud. K
4.6.4.2 drzwi D7 - budynek KG
4.6.4.3 drzwi D6 - budynek KG
4.6.4.4 drzwi D8 - budynek L
4.6.4.5 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.5 wycieraczki i inne drobne elementy
4.6.5.1 wycieraczka zewnętrzna aluminiowa+szlam
4.6.5.2 żaluzja czerpni 145x45
4.6.5.3 kratki wentylacyjne stropodach 14x14 cm
4.6.5.4 blacha ryflowana - przykrycie studzienki schładzającej
4.6.5.5 schody stalowe w kotłowni 4x18,25x25 cm
4.6.6 drzwiczki rewizyjne
4.6.1 drzwiczki rewizyjne - parter
4.6.2 drzwiczki rewizyjne - 1 piętro
4.6.3 drzwiczki rewizyjne - 2 piętro
4.6.7 drabiny stalowe
4.6.7.1 drabiny dł 3 mb
4.6.8 drzwi drewniane płycinowe pełne
4.6.8.1 drzwi D5
4.6.8.2 drzwi D6
4.6.8.3 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.9 wygrodzenia boksów z siatki z drzwiami
4.6.9.1 wygrodzenie boksów z siatki stalowej, np.. UTS typ SG firmy Janus
4.6.9.2 drzwi do boksów
4.7 Ślusarka aluminiowa
4.7.1 ślusarka aluminiowa drzwiowa
4.7.1.1 drzwi D1 - 1,7x2,4 m - bud. C, Cm zew.
4.7.1.2 drzwi D2 - 1,7x2,4 m - bud. Cu zew.
4.7.1.3 drzwi D2 - 1,7x2,4 m - bud. C, Cm wew.
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4.7.1.4 drzwi D5 - 1,7x2,4 m - bud. Cu wew.
4.7.1.5 drzwi D1 - 1,7x2,42 m - bud. Cu (wejścia do usług)
4.7.1.6 drzwi D3 - 1,1x2,4 - bud. Cu zew
4.7.1.7 drzwi D1 - 1,25x2,35 m - bud. K zew.
4.7.1.8 drzwi D1 - 1,4x2,4 m - bud. L i KG zew.
4.7.1.9 drzwi D2 - 1,4x2,4 m - bud. L wew.
4.7.2 ślusarka aluminiowa drzwiowa EI 30
4.7.2.1 drzwi D2 - 1,25x2,35 - bud. KG i K
4.7.2.2 drzwi D10 - 1,05x2,07 - bud. L
4.8 Bramy garażowe
4.8.1 brama garażowa 5x2,16 m
4.8.2 piloty do bramy
4.9 Wykończenie ścian i posadzek - okładziny
4.9.1 komunikacja - garaż
4.9.1.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.1.2 fugowanie
4.9.1.3 cokoły
4.9.2 komunikacja - parter
4.9.2.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.2.2 fugowanie
4.9.2.3 cokoły
4.9.2.4 płytki gresowe przy drzwiach do mieszkań (z fugowaniem)
4.9.3 komunikacja - 1 piętro
4.9.3.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.3.2 fugowanie
4.9.3.3 cokoły
4.9.3.4 płytki gresowe przy drzwiach do mieszkań (z fugowaniem)
4.9.4 komunikacja - 2 piętro
4.9.4.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.4.2 fugowanie
4.9.4.3 cokoły
4.9.4.4 płytki gresowe przy drzwiachdo mieszkań (z fugowaniem)
4.9.5 pom. techniczne - garaż
4.9.5.1 gres techniczny posadzka
4.9.5.2 fugowanie
4.9.5.3 cokoły
4.9.6 pom. techniczne - parter
4.9.6.1 gres techniczny posadzka
4.9.6.2 płytki ścienne
4.9.6.3 fugowanie
4.9.6.4 cokół
4.9.7 pom. techniczne - 1 piętro
4.9.7.1 gres techniczny posadzka
4.9.7.2 fugowanie
4.9.7.3 cokoły
4.9.8 pom. techniczne - 2 piętro
4.9.8.1 gres techniczny posadzka
4.9.8.2 fugowanie
4.9.8.3 cokoły
4.9.9 pom. techniczne - kotłownia
4.9.9.1 gres techniczny posadzka
4.9.9.2 fugowanie
4.9.9.3 cokoły
4.10 Parapety wewnętrzne
4.10.1 parter
4.10.1.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.10.2 1 piętro
4.10.2.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.10.3 2 piętro
4.10.3.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.11 Roboty malarskie
4.11.1 Roboty malarskie wewnętrzne - garaż
4.11.1.1 komunikacja
4.11.1.1.1 malowanie
4.11.1.2 pom. techniczne
4.11.1.2.1 malowanie techniczne
4.11.2 Roboty malarskie wewnętrzne - parter
4.11.2.1 lokale
4.11.2.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.2.2 komunikacja
4.11.2.2.1 malowanie na gotowo
4.11.2.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.2.3 pom. techniczne
4.11.2.3.1 malowanie techniczne
4.11.3 Roboty malarskie wewnętrzne - 1 piętro
4.11.3.1 lokale
4.11.3.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.3.2 komunikacja
4.11.3.2.1 malowanie na gotowo
4.11.3.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.3.3 pom. techniczne
4.11.3.3.1 malowanie techniczne
4.11.4 Roboty malarskie wewnętrzne - 2 piętro
4.11.4.1 lokale
4.11.4.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.4.2 komunikacja
4.11.4.2.1 malowanie na gotowo
4.11.4.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.4.3 pom. techniczne
4.11.4.3.1 malowanie techniczne
4.11.5 Roboty malarskie wewnętrzne - kond. kotłowni
4.11.5.1 komunikacja
4.11.5.1.1 malowanie na gotowo
4.11.5.2 pom. techniczne
4.11.5.2.1 malowanie techniczne
4.12 Balustrady wewnętrzne
4.12.1 balustrady klatek schodowych
4.12.1.1 stal czarna malowana proszkowo + siatka
4.12.1.2 bramka antypaniczna
4.13 Windy, podnośniki, wykończenie szybów
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4.13.1 Winda 4 przystanki
4.13.1.1 630 kg, 1,1x1,4m
4.13.1.2 odbiory, udt, uruchomienie
4.13.1.3 malowanie szybu windowego
4.14 Wizualizacja i skrzynki na listy
4.14.1 wizualizacja budynków i terenu osiedla
4.14.1.1 wizualizacja budynków i osiedla
4.14.2 skrzynki na listy
4.14.2.1 skrzynki na listy
4.14.3 gabloty
4.14.3.1 gablota
4.15 Organizacja ruchu w garażu i wyposażenie
4.15.1 org. ruchu /pasy, oznakowanie, zabezp. ścian i słupów/
4.15.1.1 oznakowanie poziome garażu
4.15.1.2 oznakowanie pionowe garażu
4.15.2 wyposażenie garażu /gaśnice, koce gaśnicze/
4.15.2.1 wyposażenie p.poż
4.16 Sprzątanie
4.16.1 sprzątanie
5 Roboty wykończeniowe zewnętrzne
5.1 Elewacje
5.1.1 elewacja lekka-mokra - północna
5.1.1.1 przyklejenie styropianu
5.1.1.2 zatopienie siatki
5.1.1.3 wyprawa
5.1.1.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.1.5 parapety zewnętrzne
5.1.1.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.2 elewacja lekka-mokra - południowa
5.1.2.1 przyklejenie styropianu
5.1.2.2 zatopienie siatki
5.1.2.3 wyprawa
5.1.2.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.2.5 parapety zewnętrzne
5.1.2.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.3 elewacja lekka-mokra - wschodnia
5.1.3.1 przyklejenie styropianu
5.1.3.2 zatopienie siatki
5.1.3.3 wyprawa
5.1.3.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.3.5 parapety zewnętrzne
5.1.3.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.4 elewacja lekka-mokra - zachodnia
5.1.4.1 przyklejenie styropianu
5.1.4.2 zatopienie siatki
5.1.4.3 wyprawa
5.1.4.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.4.5 parapety zewnętrzne
5.1.4.6 wygłuszenie rur spustowych
5.2 Balustrady zewnętrzne
5.2.1 balustrady balkonowe - parter
5.2.1.1 marki
5.2.1.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.1.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.2 ekrany dzielące balkony - parter
5.2.2.1 marki
5.2.2.2 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.2.3 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,5 m
5.2.3 balustrady balkonowe - 1 piętro
5.2.3.1 marki
5.2.3.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.3.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.4 ekrany dzielące balkony - 1 piętro
5.2.4.1 marki
5.2.4.1 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.5 balustrady balkonowe - 2 piętro
5.2.5.1 marki
5.2.5.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.5.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.6 ekrany dzielące balkony - 2 piętro
5.2.6.1 marki
5.2.6.2 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.7 kratki kominowe
5.2.7.1 kratki kominowe
5.3 Szlichty i izolacje
5.3.1 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja północna

5.3.2 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja północna

5.3.3
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja północna

5.3.4 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja południowa
5.3.5 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja południowa

5.3.6
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja południowa

5.3.7 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja wchodnia
5.3.8 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja wschodnia

5.3.9
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja wschodnia

5.3.10 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja zachodnia
5.3.11 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja zachodnia

5.3.12
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja zachodnia

6 Instalacje wewnętrzne
6.1 Instalacje wod.-kan. + instalacja gazu
6.1.1 Kondygnacja garażu
6.1.1.1 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
6.1.1.1.1 poziomy w garażach
6.1.1.1.2 Izolacja termiczna poziomów
6.1.1.2 instalacja hydrantowa
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6.1.1.2.1 Instalacja hydrantowa
6.1.1.2.2 Montaż szafek i zaworów hydrantowych
6.1.1.2.3 Dostawa i montaż zestawu hydroforowego
6.1.1.2.4 Rozruch zestawu hydroforowego
6.1.1.2.5 Próba szczelności
6.1.1.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
6.1.1.3.1 poziomy w garażach
6.1.1.4 Instalacja kanalizacji deszczowej
6.1.1.4.1 poziomy w garażach
6.1.1.4.2 Instalacja podposadzkowa w płycie fundamentowej
6.1.1.4.3 Separatory
6.1.2 Kondygnacje nadziemne
6.1.2.1 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
6.1.2.1.1 piony
6.1.2.1.2 Izolacja termiczna pionów
6.1.2.1.3 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (parter)
6.1.2.1.4 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (I pietro)
6.1.2.1.5 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (II piętro)
6.1.2.1.6 dostawa i montaż wodomierzy, 
6.1.2.1.7 dostawa i montaż osprzętu
6.1.2.1.8 Montaż przejść p.poż.
6.1.2.1.9 Próba szczelności
6.1.2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
6.1.2.2.1 piony
6.1.2.2.2 Instalacja lokalowa (parter)
6.1.2.2.3 Instalacja lokalowa (I pietro)
6.1.2.2.4 Instalacja lokalowa (II piętro)
6.1.2.2.5 Rury wywiewne
6.1.2.3 Instalacja kanalizacji deszczowej
6.1.2.3.1 piony
6.1.2.3.2 Montaż wpustów dachowych
6.1.2.4 Instalacja gazowa
6.1.2.4.1 Instalacja gazowa (parter)
6.1.2.4.2 Instalacja gazowa (I piętro)
6.1.2.4.3 Instalacja gazowa (II piętro)
6.1.2.4.4 piony i poziomy w garażu
6.1.2.4.5 stelaże pod gazomierz

6.1.2.4.6
Włączenie do punktu redukcyjno - pomiarowego wraz z próbami szczelności i 
odbiorami

6.2 Instalacje C.O.
6.2.1 piony
6.2.2 Izolacja termiczna pionów
6.2.3 Instalacja lokalowa (parter)
6.2.4 Instalacja lokalowa (I pietro)
6.2.5 Instalacja lokalowa (II piętro)
6.2.6 Montaż grzejników (parter)
6.2.7 Montaż grzejników (1 piętro)
6.2.8 Montaż grzejników (2 piętro)
6.2.9 Montaż głowic termostatycznych
6.2.10 Montaż liczników ciepła
6.2.11 Montaż zaworów podpionowych i regulacyjnych
6.2.12 Próba szczelności
6.3 Kotłownia gazowa
6.3.1 Kotłownia - technologia, dostawa i montaż
6.3.2 próby, odbiory, dokumentacja powykonawcza
6.4 Instalacje elektryczne i teletechniczne
6.4.1 Instalacje w mieszkaniach

6.4.1.1
Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - parter (w budynku CU 
w usługach)

6.4.1.2 Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - I piętro
6.4.1.3 Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - II piętro 

6.4.1.4
Wykonanie instalacji teletechnicznej (przed wylewką) w mieszkaniach (w budynku CU 
również w usługach)

6.4.1.5 Montaż tablic mieszkaniowych (w budynku CU również tablice TU)
6.4.1.6 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - parter 
6.4.1.7 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - I piętro 
6.4.1.8 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - II piętro
6.4.1.9 Pomiary instalacji w mieszkaniach, dokumentacja powykonawcza
6.4.2 Rozdzielnie
6.4.2.1 TL-P 
6.4.2.2 TL-1 
6.4.2.3 TL-2 
6.4.2.4 TG 
6.4.2.5 Tablice administracyjne (TA, TK, itd.)
6.4.3 Trasy kablowe
6.4.3.1 Trasy kablowe (korytka, drabinki, przusty i przejścia ppoż)
6.4.4 Wewnętrzne linie zasilające, okablowanie cześci wspólnych
6.4.4.1 WLZ ZK - TG
6.4.4.2 WLZ TG-TL 
6.4.4.3 WLZ TL-TM
6.4.4.4 WLZ do tablic administracyjnych

6.4.4.5
Oprzewodowanie gniazd, wypustów oświetleniowych i wypustów zasilających 230V i 
400V w budynku

6.4.5 Biały montaż (oprawy oświetleniowe, osprzęt)
6.4.5.1 Oprawy oświetleniowe
6.4.5.2 Osprzęt (gniazda, włączniki, czujki ruchu, wyłączniki ppoż, itp)
6.4.5.3 Ogrzewanie rur instalacji sanitarnej
6.4.5.4 System detekcji gazów 
6.4.5.5 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.6 Uziemienie, instalacja odgromowa
6.4.6.1 Uziom
6.4.6.2 Instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze
6.4.6.3 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza (budynek KG)
6.4.7 Instalacja oddymiania klatki schodowej
6.4.7.1 Okablowanie
6.4.7.2 Urządzenia
6.4.7.3 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.8 Instalacja domofonowa
6.4.8.1 Okablowanie w budynku
6.4.8.2 Okablowanie miedzy budynkami i do furtki wejsciowej oraz stacja bramowa
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6.4.8.3 Urządzenia w budynku
6.4.8.4 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza (budynek KG)
6.4.9 Instalacja telewizji zbiorczej satelitarnej
6.4.9.1 Okablowanie
6.4.9.2 Urządzenia
6.4.9.3 Zestaw anten
6.4.9.4 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.10 Sieć strukturalna (internet, telefon, TVK, światłowód)
6.4.10.1 Telwizja kablowa - przewód RG6
6.4.10.2 Internet, telefon - przewód 2x UTP 5kat
6.4.10.3 Światłowód jednomodowy dwuwłóknowy
6.4.10.4 GPD
6.4.10.5 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.5 Wentylacja mechaniczna
6.5.1 Wentylacja mechaniczna garażu, pom. Techn. 
6.5.1.1 kanały w pionach z klapami p.poż
6.5.1.2 kanały w garażu
6.5.1.3 Wentylatory bytowe garażu
6.5.1.4 Kratki, czerpnie, wyrzutnie
6.5.1.5 Pomiary i regulacja, rozruchy
6.5.2 Wentylacja pomieszczeń technicznych
6.5.2.1 Wentylacja przedsionków
6.5.2.2 Wentylacja separatorów
6.6 Wentylacja grawitacyjna
6.6.1 Wentylacja grawitaryjna zakończona nasadami kominowymi
6.7 Odwodnienia liniowe garażu i wjazdu do garażu
6.7.1 Korytka odwadniające garażu
6.8 Wentylacja mechaniczna
6.8.1 Wentylacja mechaniczna mieszkań
6.8.1.1 Kanały spiro z izolacją i klapami zwrotnymi
6.8.1.2 Kratki wentylacyjne
6.8.1.3 Wyrzutnie ścienne na kominach
6.8.1.4 Wentylatory kanałowe
6.5.1.5 Uruchomienie instalacji
6.8.2 Instalacja elektryczna do wentylacji mechanicznej (w tym maszty odgromowe)
6.8.2.1 Instalacja elektryczna do wentylacji mechanicznej (w tym maszty odgromowe)
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lp Nazwa zadania

A Zielona Dolina 2. Etap 2. Budynki 1-25
1 Stan zero
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 wykopy pod budynki ze złożeniem materiału pod późniejsze zasypki
1.1.2 wykopy z odwozem urobku
1.1.3 obsypanie z zagęszczeniem
1.2 Fundamenty
1.2.1 wymiana gruntu pod płytę fundamentową
1.2.1.1 wymiana gruntu pod płytę fundamentową - materiał Inwestora
1.2.2 podkład z chudego betonu  
1.2.2.1 podkład z chudego betonu - C8/10 gr. 10 cm
1.2.3 płyta denna
1.2.3.1 betonowanie płyty - beton C30/37 W8
1.2.3.2 ławy fundamentowe - beton C30/37
1.2.3.3 ściany studni schładzającej C30/37, gr. 15 cm
1.2.3.4 ściany fundamentowe C30/37 gr. 25 cm
1.2.3.5 technologia TBW dla płyty (folia PE, styropian w klinach)
1.2.3.6 zbrojenie płyty, ław i ścian fundamentowych
1.3 Konstrukcja stanu "0"
1.3.1 elementy żelbetowe stanu "0"
1.3.1.1 ściany C30/37 gr. 20 cm
1.3.1.2 zbrojenie ścian gr. 20 cm
1.3.1.3 ściany C30/37 gr. 18 cm
1.3.1.4 zbrojenie scian gr. 18 cm
1.3.1.5 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
1.3.1.6 zbrojenie ścian gr. 15 cm
1.3.1.7 słupy C30/37
1.3.1.8 zbrojenie słupów zewnętrznych
1.3.1.9 belki, napdroża C30/37
1.3.1.10 zbrojenie belek, nadproży
1.3.1.11 strop gr. 18 cm C30/37
1.3.1.12 zbrojenie stropu gr. 18 cm
1.3.1.13 strop gr. 20 cm C30/37
1.3.1.14 zbrojenie stropu gr. 20 cm
1.3.1.15 strop gr. 22 cm C30/37
1.3.1.16 zbrojenie stropu gr. 22 cm
1.3.1.17 strop gr. 30 cm C30/37
1.3.1.18 zbrojenie stropu gr. 30 cm
1.3.1.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C30/37
1.3.1.20 zbrojenie schodów
1.3.2 izolacje pionowe 
1.3.2.1 technologia TBW dla ścian zewnętrznych
1.3.3 izolacje pionowe obwodowe - cieplne
1.3.3.1 izolacja gr. 10 cm + klej
1.3.3.2 folia kubełkowa
1.3.3.3 hydroizolacja ścian i ław fundamentowych typu lekkiego
2 Stan surowy otwarty
2.1 Konstrukcja żelbetowa
2.1.1 konstrukcja żelbetowa parteru
2.1.1.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.1.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.1.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.1.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.1.5 belki C30/37
2.1.1.6 zbrojenie belek
2.1.1.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.1.8 zbrojenie słupów
2.1.1.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.1.10 zbrojenie scian gr. 16 cm
2.1.1.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.1.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.1.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
2.1.1.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.1.15 balustrady żelbetowe gr. 15 cm, C25/30
2.1.1.16 zbrojenie balustrad gr. 15 cm
2.1.1.17 balustrady żelbetowe gr. 12 cm, C25/30
2.1.1.18 zbrojenie balustrad gr. 12 cm
2.1.1.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C30/37
2.1.1.20 zbrojenie biegów i spoczników
2.1.1.21 zbrojenie comax
2.1.1.22 schody zewnetrzne, C25/30
2.1.1.23 zbrojenie śchodów zewnętrznych
2.1.1.24 dylatacja z wełny gr. 2 cm
2.1.1.25 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.1.26 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.2 konstrukcja żelbetowa 1 piętra
2.1.2.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.2.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.2.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.2.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.2.5 belki  C30/37
2.1.2.6 zbrojenie belek
2.1.2.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.2.8 zbrojenie słupów
2.1.2.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.2.10 zbrojenie ścian gr. 16 cm
2.1.2.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.2.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.2.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
2.1.2.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.2.15 balustrady żelbetowe gr. 15 cm, C25/30
2.1.2.16 zbrojenie balustrad gr. 15 cm
2.1.2.17 balustrady żelbetowe gr. 12 cm, C25/30
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2.1.2.18 zbrojenie balustrad gr. 12 cm
2.1.2.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C25/30
2.1.2.20 zbrojenie schodów i biegów
2.1.2.21 zbrojenie comax
2.1.2.22 dylatacja gr. 2 cm
2.1.2.23 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.2.24 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.3 konstrukcja żelbetowa 2 piętra
2.1.3.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.3.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.3.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.3.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.3.5 belki C30/37
2.1.3.6 zbrojenie belek
2.1.3.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.3.8 zbrojenie słupów
2.1.3.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.3.10 zbrojenie ścian gr. 16 cm
2.1.3.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.3.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.3.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm (balustrady balkonowe)
2.1.3.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.3.15 schody żelbetowe gr. 18 cm C25/30
2.1.3.16 zbrojenie schodów i biegów
2.1.3.17 zbrojenie comax
2.1.3.18 dylatacja z wełny gr. 2 cm
2.1.3.19 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.3.20 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.4 konstrukcja żelbetowa na dachu
2.1.4.1 nadszybie gr. 15 cm, C25/30
2.1.4.2 nadszybie gr. 20 cm, C25/30
2.1.4.3 zbrojenie nadszybia
2.1.4.4 belki, wieńce C25/30
2.1.4.5 zbrojenie belek, wieńcy
2.1.4.6 słupy, trzpienie C25/30
2.1.4.7 zbrojenie  słupów
2.1.4.8 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.4.9 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.2 Konstrukcje murowe - ściany osłonowe
2.2.1 osłonowe parteru
2.2.1.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.1.2 filarki z cegły pełnej klasy 20 Mpa, gr. 25 cm
2.2.1.3 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.2 osłonowe 1 piętro
2.2.2.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.2.2 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.3 osłonowe 2 piętro
2.2.3.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.3.2 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.4 osłonowe  - kotłownia
2.2.4.1 ściany zewnętrzne kotłowni - gr. 19 cm
3 Stan surowy zamknięty
3.1 Konstrukcja i pokrycie dachu
3.1.1 konstrukcja stropodachu (filaki żelbetowe, wieniec na attyce, ściany attyki)
3.1.1.1 trzpienie żelbetowe w ścianach attyk + wieniec
3.1.1.2 zbrojenie trzpieni i wieńca
3.1.1.3 ściany attyki gr. 19 cm
3.1.2 kominy murowane z ociepleniem + ocieplenie attyk z wyprawą
3.1.2.1 wymurowanie gr. 12 cm
3.1.2.2 kominy - docieplenie + zatopienie siatki
3.1.2.3 kominy - wyprawa elewacyjna
3.1.2.4 atyki - docieplenie + zatopienie siatki
3.1.2.5 attyki - wyprawa elewacyjna
3.1.3 czapki kominowe
3.1.3.1 czapki betonowe gr. 10 cm
3.1.4 pokrycie dachu i obróbki blacharskie, zadaszenia balkonów, wejść do klatek
3.1.4.1 folia pe
3.1.4.2 stryropian eps 100 gr. 20 cm
3.1.4.3 szlichta cementowa gr. 4 cm zbrojona siatką (styropian schodkowo)
3.1.4.4 2 x papa termozgrzewalna
3.1.4.5 listwy dociskowe, kliny w narożach
3.1.4.6 obróbki blacharskie
3.1.4.7 rynna
3.1.4.8 rura spustowa fi 10 cm
3.1.4.9 płyta osb
3.1.4.10 pokrycie papowe na więźbie drewnianej
3.1.4.11 przelewy awaryjne
3.1.4.12 wpusty dachowe - tylko montaż
3.1.4.13 styropian gr.5cm pod obróbkę blacharską
3.1.5 klapy dymowe
3.1.5.1 klapa dymowa
3.2 Stolarka i ślusarka okienna
3.2.1 stolarka okienna PVC
3.2.1.1 okna pcv
3.2.1.2 nawiewniki cisnieniowe  (37-38 dB), osprzęt okienny (klamki, osłonki, itp..)
3.2.1.3 nawiewniki okienne eht
3.2.2 ślusarka aluminiowa
3.2.2.1 witryny aluminowe
3.2.2.2 nawiewniki okienne wszybowe
4 Roboty wykończeniowe wewnętrzne
4.1. Roboty murowe
4.1.1 Roboty murowe wewnętrzne garażu
4.1.1.1 wewnętrzne silka 12
4.1.1.1.1 silka E12
4.1.1.2 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.1.2.1 gr. 12 cm w garażu
4.1.1.2.2 nadproża
4.1.2 Roboty murowe wewnętrzne parteru
4.1.2.1 wewnętrzne silka 12
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4.1.2.1.1 silka E12
4.1.2.1.2 nadproża
4.1.2.2 wewnętrzne silka 18
4.1.2.2.1 silka e18a nośne
4.1.2.2.2 silka e18a nienośne
4.1.2.2.3 nadproża L19
4.1.2.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.2.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.2.3.2 nadproża porotherm
4.1.2.4 wewnętrzne silka E8
4.1.2.4.1 silka E8
4.1.2.5 kominy wentylacyjne murowane
4.1.2.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.2.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.2.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.2.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.2.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.3 Roboty murowe wewnętrzne 1 piętra
4.1.3.1 wewnętrzne silka 12
4.1.3.1.1 silka E12
4.1.3.1.2 nadproża
4.1.3.2 wewnętrzne silka 18
4.1.3.2.1 silka e18a nośne
4.1.3.2.2 silka e18a nienośne
4.1.3.2.3 nadproża L19
4.1.3.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.3.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.3.3.2 nadproża porotherm
4.1.3.4 wewnętrzne silka E8
4.1.3.4.1 silka E8
4.1.3.5 kominy wentylacyjne murowane
4.1.3.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.3.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.3.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.3.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.3.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.4 Roboty murowe wewnętrzne 2 piętra
4.1.4.1 wewnętrzne silka 12
4.1.4.1.1 silka E12
4.1.4.1.2 nadproża
4.1.4.2 wewnętrzne silka 18
4.1.4.2.1 silka e18a nośne
4.1.4.2.2 silka e18a nienośne
4.1.4.2.3 nadproża L19
4.1.4.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.4.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.4.3.2 nadproża porotherm
4.1.4.4 wewnętrzne silka E8
4.1.4.4.1 silka E8
4.1.4.5 kominy wentylacyjne murowane
4.4.1.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.4.1.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.4.1.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.4.1.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.4.1.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.5 Roboty murowe wewnętrzne kotłowni i ponad dachem
4.1.5.1 wewnętrzne silka 12
4.1.5.1.1 silka E12
4.1.5.2 wewnętrzne silka 18
4.1.5.2.1 silka e18a
4.1.5.3 wewnętrzne silka E8
4.1.5.3.1 silka E8
4.1.5.4 kominy wentylacyjne murowane
4.1.5.4.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.5.4.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.5.4.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.5.4.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.5.4.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.2 Tynki, docieplenia, zabudowy
4.2.1 docieplenie garażu wełna 10 cm
4.2.1.1 wełna ,system garażowy - przyklejenie wełny
4.2.1.2 wełna, system garażowy - wyprawa wykończeniowa
4.2.2 docieplenie garażu wełna 5 cm
4.2.2.1 wełna, system garażowy - przyklejenie wełny
4.2.2.2 wełna, system garażowy - wyprawa wykończeniowa
4.2.3 tynki w lokalach - parter
4.2.3.1 tynk gipsowy
4.2.3.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.3.3 kratki pcv 14x21 cm
4.2.3.4 kratki pc fi 125
4.2.4 tynki w lokalach - 1 piętro
4.2.4.1 tynk gipsowy
4.2.4.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.4.3 kratki pc fi 125
4.2.5 tynki w lokalach - 2 piętro
4.2.5.1 tynk gipsowy
4.2.5.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.5.3 kratki pc fi 125
4.2.6 tynki w komunikacji garaż
4.2.6.1 tynk cem-wap/gipsowe
4.2.7 tynki i docieplenia w komunikacji -  parter
4.2.7.1 tynk gipsowy
4.2.7.2 tynk cem-wap
4.2.7.3 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 10 cm - wiatrołap
4.2.7.4 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 5 cm - wiatrołap
4.2.7.5 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
4.2.7.6 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.8 tynki i docieplenia w komunikacji - 1 piętro
4.2.8.1 tynk gipsowy
4.2.8.2 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
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4.2.8.3 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.9 tynki i docieplenia w komunikacji - 2 piętro
4.2.9.1 tynk gipsowy
4.2.9.2 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
4.2.9.3 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.10 tynki i docieplenia w komunikacji - kotłownia
4.2.10.1 tynk gipsowy
4.2.11 tynki w pom. technicznych garażu
4.2.11.1 tynk cem-wap
4.2.12 tynki w pom. technicznych parteru
4.2.12.1 tynk gipsowy
4.2.12.2 tynk cem-wap

4.2.12.3 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 10 cm - kotłownia, hydrofornia
4.2.12.4 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 5 cm - kotłownia, hydrofornia
4.2.12.5 kratki wentylacyjne 14x14 cm
4.2.12.6 kratki wentylacyjne 25x25 cm
4.2.13 tynki w pom. technicznych 1 piętra
4.2.13.1 tynk gipsowy
4.2.14 tynki w pom. technicznych 2 piętra
4.2.14.1 tynk gipsowy
4.2.15 tynki w pom. technicznych - kotłownia
4.2.15.1 tynk gipsowy
4.2.16 zabudowy GK
4.2.16.1 sufity podwieszane - 2 piętro
4.2.16.2 sufity podwieszane - korytarz kotłownia
4.2.16.3 zabudowy GK
4.2.16.4 sufity podwieszane - kotłwonia płyta 2xGKF
4.2.16.5 wygłuszenie rur spustowych
4.2.16.6 przeciwpożarowy zawór odcinający 125 EIS 60
4.3 Szlichty i izolacje
4.3.1 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - parter
4.3.2 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - 1 piętro
4.3.3 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - 2 piętro
4.3.4 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja parter
4.3.5 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja - 1 piętro
4.3.6 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja - 2 piętro
4.3.7 szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - garaż

4.3.8
szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - parter, 1 piętro, 2 piętro (w tym 
kotłownia jeżeli jest zlokalizowana na parterze)

4.3.9 szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - kotłownia
4.4 Posadzka w garażu
4.4.1 beton c20/25, zbrojenie rozproszone 0,6 kg/m3, średnia grubość 15 cm
4.5 Drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych
4.5.1 Dostawa i montaż ościeżnic budowlanych

4.5.2
Dostawa i montaż ościeżnic docelowych oraz uzbrojonych skrzydeł drzwiowych wraz z 
wkładkami budowlanymi – drzwi bez EI

4.5.3
Dostawa i montaż ościeżnic docelowych oraz uzbrojonych skrzydeł drzwiowych wraz z 
wkładkami budowlanymi – drzwi EI30

4.5.4 Dostawa i montaż okuć, klamek, wizjerów, itp.
4.6 Ślusarka stalowa i stolarka drzwiowa
4.6.1 drzwi techniczne stalowe pełne
4.6.1.1 drzwi D9 - bud. KG
4.6.1.2 drzwi D11 - bud. L
4.6.1.3 drzwi D4 - 1,13x2,07m - do kotłowni i hydroforni - budynek Cu
4.6.1.4 drzwi D5, D6 - do kotłowni, 115+50x207 cm - bud. C, Cm
4.6.1.5 drzwi D5 - do pom wodomierza 115x207 cm - bud. Cm
4.6.1.6 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.2 drzwi techniczne stalowe EI 30 pełne
4.6.2.1 drzwi D4 - 1,03x2,07m - budynek Cm
4.6.2.2 drzwi D5 30+90x200 do hydroforni - bud. K
4.6.2.3 drzwi D4 80x200 do pomieszczeń technicznych - bud. K
4.6.2.4 drzwi D4, D5 - budynek KG i L
4.6.2.5 drzwi D7 - budynek L
4.6.2.6 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.3 drzwi techniczne stalowe EI 30 z przeszkleniem
4.6.3.1 drzwi D8 - budynek KG
4.6.3.2 drzwi D9 - budynek L
4.6.3.3 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.4 drzwi techniczne stalowe EI 60 pełne
4.6.4.1 drzwi D6 90x200 do kotłowni - bud. K
4.6.4.2 drzwi D7 - budynek KG
4.6.4.3 drzwi D6 - budynek KG
4.6.4.4 drzwi D8 - budynek L
4.6.4.5 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.5 wycieraczki i inne drobne elementy
4.6.5.1 wycieraczka zewnętrzna aluminiowa+szlam
4.6.5.2 żaluzja czerpni 145x45
4.6.5.3 kratki wentylacyjne stropodach 14x14 cm
4.6.5.4 blacha ryflowana - przykrycie studzienki schładzającej
4.6.5.5 schody stalowe w kotłowni 4x18,25x25 cm
4.6.6 drzwiczki rewizyjne
4.6.1 drzwiczki rewizyjne - parter
4.6.2 drzwiczki rewizyjne - 1 piętro
4.6.3 drzwiczki rewizyjne - 2 piętro
4.6.7 drabiny stalowe
4.6.7.1 drabiny dł 3 mb
4.6.8 drzwi drewniane płycinowe pełne
4.6.8.1 drzwi D5
4.6.8.2 drzwi D6
4.6.8.3 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.9 wygrodzenia boksów z siatki z drzwiami
4.6.9.1 wygrodzenie boksów z siatki stalowej, np.. UTS typ SG firmy Janus
4.6.9.2 drzwi do boksów
4.7 Ślusarka aluminiowa
4.7.1 ślusarka aluminiowa drzwiowa
4.7.1.1 drzwi D1 - 1,7x2,4 m - bud. C, Cm zew.
4.7.1.2 drzwi D2 - 1,7x2,4 m - bud. Cu zew.
4.7.1.3 drzwi D2 - 1,7x2,4 m - bud. C, Cm wew.
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4.7.1.4 drzwi D5 - 1,7x2,4 m - bud. Cu wew.
4.7.1.5 drzwi D1 - 1,7x2,42 m - bud. Cu (wejścia do usług)
4.7.1.6 drzwi D3 - 1,1x2,4 - bud. Cu zew
4.7.1.7 drzwi D1 - 1,25x2,35 m - bud. K zew.
4.7.1.8 drzwi D1 - 1,4x2,4 m - bud. L i KG zew.
4.7.1.9 drzwi D2 - 1,4x2,4 m - bud. L wew.
4.7.2 ślusarka aluminiowa drzwiowa EI 30
4.7.2.1 drzwi D2 - 1,25x2,35 - bud. KG i K
4.7.2.2 drzwi D10 - 1,05x2,07 - bud. L
4.8 Bramy garażowe
4.8.1 brama garażowa 5x2,16 m
4.8.2 piloty do bramy
4.9 Wykończenie ścian i posadzek - okładziny
4.9.1 komunikacja - garaż
4.9.1.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.1.2 fugowanie
4.9.1.3 cokoły
4.9.2 komunikacja - parter
4.9.2.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.2.2 fugowanie
4.9.2.3 cokoły
4.9.2.4 płytki gresowe przy drzwiach do mieszkań (z fugowaniem)
4.9.3 komunikacja - 1 piętro
4.9.3.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.3.2 fugowanie
4.9.3.3 cokoły
4.9.3.4 płytki gresowe przy drzwiach do mieszkań (z fugowaniem)
4.9.4 komunikacja - 2 piętro
4.9.4.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.4.2 fugowanie
4.9.4.3 cokoły
4.9.4.4 płytki gresowe przy drzwiachdo mieszkań (z fugowaniem)
4.9.5 pom. techniczne - garaż
4.9.5.1 gres techniczny posadzka
4.9.5.2 fugowanie
4.9.5.3 cokoły
4.9.6 pom. techniczne - parter
4.9.6.1 gres techniczny posadzka
4.9.6.2 płytki ścienne
4.9.6.3 fugowanie
4.9.6.4 cokół
4.9.7 pom. techniczne - 1 piętro
4.9.7.1 gres techniczny posadzka
4.9.7.2 fugowanie
4.9.7.3 cokoły
4.9.8 pom. techniczne - 2 piętro
4.9.8.1 gres techniczny posadzka
4.9.8.2 fugowanie
4.9.8.3 cokoły
4.9.9 pom. techniczne - kotłownia
4.9.9.1 gres techniczny posadzka
4.9.9.2 fugowanie
4.9.9.3 cokoły
4.10 Parapety wewnętrzne
4.10.1 parter
4.10.1.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.10.2 1 piętro
4.10.2.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.10.3 2 piętro
4.10.3.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.11 Roboty malarskie
4.11.1 Roboty malarskie wewnętrzne - garaż
4.11.1.1 komunikacja
4.11.1.1.1 malowanie
4.11.1.2 pom. techniczne
4.11.1.2.1 malowanie techniczne
4.11.2 Roboty malarskie wewnętrzne - parter
4.11.2.1 lokale
4.11.2.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.2.2 komunikacja
4.11.2.2.1 malowanie na gotowo
4.11.2.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.2.3 pom. techniczne
4.11.2.3.1 malowanie techniczne
4.11.3 Roboty malarskie wewnętrzne - 1 piętro
4.11.3.1 lokale
4.11.3.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.3.2 komunikacja
4.11.3.2.1 malowanie na gotowo
4.11.3.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.3.3 pom. techniczne
4.11.3.3.1 malowanie techniczne
4.11.4 Roboty malarskie wewnętrzne - 2 piętro
4.11.4.1 lokale
4.11.4.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.4.2 komunikacja
4.11.4.2.1 malowanie na gotowo
4.11.4.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.4.3 pom. techniczne
4.11.4.3.1 malowanie techniczne
4.11.5 Roboty malarskie wewnętrzne - kond. kotłowni
4.11.5.1 komunikacja
4.11.5.1.1 malowanie na gotowo
4.11.5.2 pom. techniczne
4.11.5.2.1 malowanie techniczne
4.12 Balustrady wewnętrzne
4.12.1 balustrady klatek schodowych
4.12.1.1 stal czarna malowana proszkowo + siatka
4.12.1.2 bramka antypaniczna
4.13 Windy, podnośniki, wykończenie szybów
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4.13.1 Winda 4 przystanki
4.13.1.1 630 kg, 1,1x1,4m
4.13.1.2 odbiory, udt, uruchomienie
4.13.1.3 malowanie szybu windowego
4.14 Wizualizacja i skrzynki na listy
4.14.1 wizualizacja budynków i terenu osiedla
4.14.1.1 wizualizacja budynków i osiedla
4.14.2 skrzynki na listy
4.14.2.1 skrzynki na listy
4.14.3 gabloty
4.14.3.1 gablota
4.15 Organizacja ruchu w garażu i wyposażenie
4.15.1 org. ruchu /pasy, oznakowanie, zabezp. ścian i słupów/
4.15.1.1 oznakowanie poziome garażu
4.15.1.2 oznakowanie pionowe garażu
4.15.2 wyposażenie garażu /gaśnice, koce gaśnicze/
4.15.2.1 wyposażenie p.poż
4.16 Sprzątanie
4.16.1 sprzątanie
5 Roboty wykończeniowe zewnętrzne
5.1 Elewacje
5.1.1 elewacja lekka-mokra - północna
5.1.1.1 przyklejenie styropianu
5.1.1.2 zatopienie siatki
5.1.1.3 wyprawa
5.1.1.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.1.5 parapety zewnętrzne
5.1.1.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.2 elewacja lekka-mokra - południowa
5.1.2.1 przyklejenie styropianu
5.1.2.2 zatopienie siatki
5.1.2.3 wyprawa
5.1.2.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.2.5 parapety zewnętrzne
5.1.2.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.3 elewacja lekka-mokra - wschodnia
5.1.3.1 przyklejenie styropianu
5.1.3.2 zatopienie siatki
5.1.3.3 wyprawa
5.1.3.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.3.5 parapety zewnętrzne
5.1.3.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.4 elewacja lekka-mokra - zachodnia
5.1.4.1 przyklejenie styropianu
5.1.4.2 zatopienie siatki
5.1.4.3 wyprawa
5.1.4.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.4.5 parapety zewnętrzne
5.1.4.6 wygłuszenie rur spustowych
5.2 Balustrady zewnętrzne
5.2.1 balustrady balkonowe - parter
5.2.1.1 marki
5.2.1.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.1.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.2 ekrany dzielące balkony - parter
5.2.2.1 marki
5.2.2.2 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.2.3 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,5 m
5.2.3 balustrady balkonowe - 1 piętro
5.2.3.1 marki
5.2.3.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.3.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.4 ekrany dzielące balkony - 1 piętro
5.2.4.1 marki
5.2.4.1 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.5 balustrady balkonowe - 2 piętro
5.2.5.1 marki
5.2.5.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.5.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.6 ekrany dzielące balkony - 2 piętro
5.2.6.1 marki
5.2.6.2 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.7 kratki kominowe
5.2.7.1 kratki kominowe
5.3 Szlichty i izolacje
5.3.1 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja północna

5.3.2 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja północna

5.3.3
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja północna

5.3.4 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja południowa
5.3.5 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja południowa

5.3.6
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja południowa

5.3.7 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja wchodnia
5.3.8 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja wschodnia

5.3.9
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja wschodnia

5.3.10 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja zachodnia
5.3.11 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja zachodnia

5.3.12
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja zachodnia

6 Instalacje wewnętrzne
6.1 Instalacje wod.-kan. + instalacja gazu
6.1.1 Kondygnacja garażu
6.1.1.1 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
6.1.1.1.1 poziomy w garażach
6.1.1.1.2 Izolacja termiczna poziomów
6.1.1.2 instalacja hydrantowa
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6.1.1.2.1 Instalacja hydrantowa
6.1.1.2.2 Montaż szafek i zaworów hydrantowych
6.1.1.2.3 Dostawa i montaż zestawu hydroforowego
6.1.1.2.4 Rozruch zestawu hydroforowego
6.1.1.2.5 Próba szczelności
6.1.1.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
6.1.1.3.1 poziomy w garażach
6.1.1.4 Instalacja kanalizacji deszczowej
6.1.1.4.1 poziomy w garażach
6.1.1.4.2 Instalacja podposadzkowa w płycie fundamentowej
6.1.1.4.3 Separatory
6.1.2 Kondygnacje nadziemne
6.1.2.1 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
6.1.2.1.1 piony
6.1.2.1.2 Izolacja termiczna pionów
6.1.2.1.3 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (parter)
6.1.2.1.4 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (I pietro)
6.1.2.1.5 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (II piętro)
6.1.2.1.6 dostawa i montaż wodomierzy, 
6.1.2.1.7 dostawa i montaż osprzętu
6.1.2.1.8 Montaż przejść p.poż.
6.1.2.1.9 Próba szczelności
6.1.2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
6.1.2.2.1 piony
6.1.2.2.2 Instalacja lokalowa (parter)
6.1.2.2.3 Instalacja lokalowa (I pietro)
6.1.2.2.4 Instalacja lokalowa (II piętro)
6.1.2.2.5 Rury wywiewne
6.1.2.3 Instalacja kanalizacji deszczowej
6.1.2.3.1 piony
6.1.2.3.2 Montaż wpustów dachowych
6.1.2.4 Instalacja gazowa
6.1.2.4.1 Instalacja gazowa (parter)
6.1.2.4.2 Instalacja gazowa (I piętro)
6.1.2.4.3 Instalacja gazowa (II piętro)
6.1.2.4.4 piony i poziomy w garażu
6.1.2.4.5 stelaże pod gazomierz

6.1.2.4.6
Włączenie do punktu redukcyjno - pomiarowego wraz z próbami szczelności i 
odbiorami

6.2 Instalacje C.O.
6.2.1 piony
6.2.2 Izolacja termiczna pionów
6.2.3 Instalacja lokalowa (parter)
6.2.4 Instalacja lokalowa (I pietro)
6.2.5 Instalacja lokalowa (II piętro)
6.2.6 Montaż grzejników (parter)
6.2.7 Montaż grzejników (1 piętro)
6.2.8 Montaż grzejników (2 piętro)
6.2.9 Montaż głowic termostatycznych
6.2.10 Montaż liczników ciepła
6.2.11 Montaż zaworów podpionowych i regulacyjnych
6.2.12 Próba szczelności
6.3 Kotłownia gazowa
6.3.1 Kotłownia - technologia, dostawa i montaż
6.3.2 próby, odbiory, dokumentacja powykonawcza
6.4 Instalacje elektryczne i teletechniczne
6.4.1 Instalacje w mieszkaniach

6.4.1.1
Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - parter (w budynku CU 
w usługach)

6.4.1.2 Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - I piętro
6.4.1.3 Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - II piętro 

6.4.1.4
Wykonanie instalacji teletechnicznej (przed wylewką) w mieszkaniach (w budynku CU 
również w usługach)

6.4.1.5 Montaż tablic mieszkaniowych (w budynku CU również tablice TU)
6.4.1.6 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - parter 
6.4.1.7 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - I piętro 
6.4.1.8 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - II piętro
6.4.1.9 Pomiary instalacji w mieszkaniach, dokumentacja powykonawcza
6.4.2 Rozdzielnie
6.4.2.1 TL-P 
6.4.2.2 TL-1 
6.4.2.3 TL-2 
6.4.2.4 TG 
6.4.2.5 Tablice administracyjne (TA, TK, itd.)
6.4.3 Trasy kablowe
6.4.3.1 Trasy kablowe (korytka, drabinki, przusty i przejścia ppoż)
6.4.4 Wewnętrzne linie zasilające, okablowanie cześci wspólnych
6.4.4.1 WLZ ZK - TG
6.4.4.2 WLZ TG-TL 
6.4.4.3 WLZ TL-TM
6.4.4.4 WLZ do tablic administracyjnych

6.4.4.5
Oprzewodowanie gniazd, wypustów oświetleniowych i wypustów zasilających 230V i 
400V w budynku

6.4.5 Biały montaż (oprawy oświetleniowe, osprzęt)
6.4.5.1 Oprawy oświetleniowe
6.4.5.2 Osprzęt (gniazda, włączniki, czujki ruchu, wyłączniki ppoż, itp)
6.4.5.3 Ogrzewanie rur instalacji sanitarnej
6.4.5.4 System detekcji gazów 
6.4.5.5 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.6 Uziemienie, instalacja odgromowa
6.4.6.1 Uziom
6.4.6.2 Instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze
6.4.6.3 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza (budynek KG)
6.4.7 Instalacja oddymiania klatki schodowej
6.4.7.1 Okablowanie
6.4.7.2 Urządzenia
6.4.7.3 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.8 Instalacja domofonowa
6.4.8.1 Okablowanie w budynku
6.4.8.2 Okablowanie miedzy budynkami i do furtki wejsciowej oraz stacja bramowa
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6.4.8.3 Urządzenia w budynku
6.4.8.4 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza (budynek KG)
6.4.9 Instalacja telewizji zbiorczej satelitarnej
6.4.9.1 Okablowanie
6.4.9.2 Urządzenia
6.4.9.3 Zestaw anten
6.4.9.4 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.10 Sieć strukturalna (internet, telefon, TVK, światłowód)
6.4.10.1 Telwizja kablowa - przewód RG6
6.4.10.2 Internet, telefon - przewód 2x UTP 5kat
6.4.10.3 Światłowód jednomodowy dwuwłóknowy
6.4.10.4 GPD
6.4.10.5 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.5 Wentylacja mechaniczna
6.5.1 Wentylacja mechaniczna garażu, pom. Techn. 
6.5.1.1 kanały w pionach z klapami p.poż
6.5.1.2 kanały w garażu
6.5.1.3 Wentylatory bytowe garażu
6.5.1.4 Kratki, czerpnie, wyrzutnie
6.5.1.5 Pomiary i regulacja, rozruchy
6.5.2 Wentylacja pomieszczeń technicznych
6.5.2.1 Wentylacja przedsionków
6.5.2.2 Wentylacja separatorów
6.6 Wentylacja grawitacyjna
6.6.1 Wentylacja grawitaryjna zakończona nasadami kominowymi
6.7 Odwodnienia liniowe garażu i wjazdu do garażu
6.7.1 Korytka odwadniające garażu
6.8 Wentylacja mechaniczna
6.8.1 Wentylacja mechaniczna mieszkań
6.8.1.1 Kanały spiro z izolacją i klapami zwrotnymi
6.8.1.2 Kratki wentylacyjne
6.8.1.3 Wyrzutnie ścienne na kominach
6.8.1.4 Wentylatory kanałowe
6.5.1.5 Uruchomienie instalacji
6.8.2 Instalacja elektryczna do wentylacji mechanicznej (w tym maszty odgromowe)
6.8.2.1 Instalacja elektryczna do wentylacji mechanicznej (w tym maszty odgromowe)
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lp Nazwa zadania

A Zielona Dolina 2. Etap 2. Budynki 1-25
1 Stan zero
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 wykopy pod budynki ze złożeniem materiału pod późniejsze zasypki
1.1.2 wykopy z odwozem urobku
1.1.3 obsypanie z zagęszczeniem
1.2 Fundamenty
1.2.1 wymiana gruntu pod płytę fundamentową
1.2.1.1 wymiana gruntu pod płytę fundamentową - materiał Inwestora
1.2.2 podkład z chudego betonu  
1.2.2.1 podkład z chudego betonu - C8/10 gr. 10 cm
1.2.3 płyta denna
1.2.3.1 betonowanie płyty - beton C30/37 W8
1.2.3.2 ławy fundamentowe - beton C30/37
1.2.3.3 ściany studni schładzającej C30/37, gr. 15 cm
1.2.3.4 ściany fundamentowe C30/37 gr. 25 cm
1.2.3.5 technologia TBW dla płyty (folia PE, styropian w klinach)
1.2.3.6 zbrojenie płyty, ław i ścian fundamentowych
1.3 Konstrukcja stanu "0"
1.3.1 elementy żelbetowe stanu "0"
1.3.1.1 ściany C30/37 gr. 20 cm
1.3.1.2 zbrojenie ścian gr. 20 cm
1.3.1.3 ściany C30/37 gr. 18 cm
1.3.1.4 zbrojenie scian gr. 18 cm
1.3.1.5 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
1.3.1.6 zbrojenie ścian gr. 15 cm
1.3.1.7 słupy C30/37
1.3.1.8 zbrojenie słupów zewnętrznych
1.3.1.9 belki, napdroża C30/37
1.3.1.10 zbrojenie belek, nadproży
1.3.1.11 strop gr. 18 cm C30/37
1.3.1.12 zbrojenie stropu gr. 18 cm
1.3.1.13 strop gr. 20 cm C30/37
1.3.1.14 zbrojenie stropu gr. 20 cm
1.3.1.15 strop gr. 22 cm C30/37
1.3.1.16 zbrojenie stropu gr. 22 cm
1.3.1.17 strop gr. 30 cm C30/37
1.3.1.18 zbrojenie stropu gr. 30 cm
1.3.1.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C30/37
1.3.1.20 zbrojenie schodów
1.3.2 izolacje pionowe 
1.3.2.1 technologia TBW dla ścian zewnętrznych
1.3.3 izolacje pionowe obwodowe - cieplne
1.3.3.1 izolacja gr. 10 cm + klej
1.3.3.2 folia kubełkowa
1.3.3.3 hydroizolacja ścian i ław fundamentowych typu lekkiego
2 Stan surowy otwarty
2.1 Konstrukcja żelbetowa
2.1.1 konstrukcja żelbetowa parteru
2.1.1.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.1.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.1.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.1.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.1.5 belki C30/37
2.1.1.6 zbrojenie belek
2.1.1.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.1.8 zbrojenie słupów
2.1.1.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.1.10 zbrojenie scian gr. 16 cm
2.1.1.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.1.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.1.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
2.1.1.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.1.15 balustrady żelbetowe gr. 15 cm, C25/30
2.1.1.16 zbrojenie balustrad gr. 15 cm
2.1.1.17 balustrady żelbetowe gr. 12 cm, C25/30
2.1.1.18 zbrojenie balustrad gr. 12 cm
2.1.1.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C30/37
2.1.1.20 zbrojenie biegów i spoczników
2.1.1.21 zbrojenie comax
2.1.1.22 schody zewnetrzne, C25/30
2.1.1.23 zbrojenie śchodów zewnętrznych
2.1.1.24 dylatacja z wełny gr. 2 cm
2.1.1.25 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.1.26 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.2 konstrukcja żelbetowa 1 piętra
2.1.2.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.2.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.2.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.2.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.2.5 belki  C30/37
2.1.2.6 zbrojenie belek
2.1.2.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.2.8 zbrojenie słupów
2.1.2.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.2.10 zbrojenie ścian gr. 16 cm
2.1.2.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.2.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.2.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
2.1.2.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.2.15 balustrady żelbetowe gr. 15 cm, C25/30
2.1.2.16 zbrojenie balustrad gr. 15 cm
2.1.2.17 balustrady żelbetowe gr. 12 cm, C25/30
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2.1.2.18 zbrojenie balustrad gr. 12 cm
2.1.2.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C25/30
2.1.2.20 zbrojenie schodów i biegów
2.1.2.21 zbrojenie comax
2.1.2.22 dylatacja gr. 2 cm
2.1.2.23 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.2.24 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.3 konstrukcja żelbetowa 2 piętra
2.1.3.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.3.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.3.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.3.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.3.5 belki C30/37
2.1.3.6 zbrojenie belek
2.1.3.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.3.8 zbrojenie słupów
2.1.3.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.3.10 zbrojenie ścian gr. 16 cm
2.1.3.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.3.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.3.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm (balustrady balkonowe)
2.1.3.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.3.15 schody żelbetowe gr. 18 cm C25/30
2.1.3.16 zbrojenie schodów i biegów
2.1.3.17 zbrojenie comax
2.1.3.18 dylatacja z wełny gr. 2 cm
2.1.3.19 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.3.20 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.4 konstrukcja żelbetowa na dachu
2.1.4.1 nadszybie gr. 15 cm, C25/30
2.1.4.2 nadszybie gr. 20 cm, C25/30
2.1.4.3 zbrojenie nadszybia
2.1.4.4 belki, wieńce C25/30
2.1.4.5 zbrojenie belek, wieńcy
2.1.4.6 słupy, trzpienie C25/30
2.1.4.7 zbrojenie  słupów
2.1.4.8 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.4.9 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.2 Konstrukcje murowe - ściany osłonowe
2.2.1 osłonowe parteru
2.2.1.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.1.2 filarki z cegły pełnej klasy 20 Mpa, gr. 25 cm
2.2.1.3 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.2 osłonowe 1 piętro
2.2.2.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.2.2 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.3 osłonowe 2 piętro
2.2.3.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.3.2 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.4 osłonowe  - kotłownia
2.2.4.1 ściany zewnętrzne kotłowni - gr. 19 cm
3 Stan surowy zamknięty
3.1 Konstrukcja i pokrycie dachu
3.1.1 konstrukcja stropodachu (filaki żelbetowe, wieniec na attyce, ściany attyki)
3.1.1.1 trzpienie żelbetowe w ścianach attyk + wieniec
3.1.1.2 zbrojenie trzpieni i wieńca
3.1.1.3 ściany attyki gr. 19 cm
3.1.2 kominy murowane z ociepleniem + ocieplenie attyk z wyprawą
3.1.2.1 wymurowanie gr. 12 cm
3.1.2.2 kominy - docieplenie + zatopienie siatki
3.1.2.3 kominy - wyprawa elewacyjna
3.1.2.4 atyki - docieplenie + zatopienie siatki
3.1.2.5 attyki - wyprawa elewacyjna
3.1.3 czapki kominowe
3.1.3.1 czapki betonowe gr. 10 cm
3.1.4 pokrycie dachu i obróbki blacharskie, zadaszenia balkonów, wejść do klatek
3.1.4.1 folia pe
3.1.4.2 stryropian eps 100 gr. 20 cm
3.1.4.3 szlichta cementowa gr. 4 cm zbrojona siatką (styropian schodkowo)
3.1.4.4 2 x papa termozgrzewalna
3.1.4.5 listwy dociskowe, kliny w narożach
3.1.4.6 obróbki blacharskie
3.1.4.7 rynna
3.1.4.8 rura spustowa fi 10 cm
3.1.4.9 płyta osb
3.1.4.10 pokrycie papowe na więźbie drewnianej
3.1.4.11 przelewy awaryjne
3.1.4.12 wpusty dachowe - tylko montaż
3.1.4.13 styropian gr.5cm pod obróbkę blacharską
3.1.5 klapy dymowe
3.1.5.1 klapa dymowa
3.2 Stolarka i ślusarka okienna
3.2.1 stolarka okienna PVC
3.2.1.1 okna pcv
3.2.1.2 nawiewniki cisnieniowe  (37-38 dB), osprzęt okienny (klamki, osłonki, itp..)
3.2.1.3 nawiewniki okienne eht
3.2.2 ślusarka aluminiowa
3.2.2.1 witryny aluminowe
3.2.2.2 nawiewniki okienne wszybowe
4 Roboty wykończeniowe wewnętrzne
4.1. Roboty murowe
4.1.1 Roboty murowe wewnętrzne garażu
4.1.1.1 wewnętrzne silka 12
4.1.1.1.1 silka E12
4.1.1.2 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.1.2.1 gr. 12 cm w garażu
4.1.1.2.2 nadproża
4.1.2 Roboty murowe wewnętrzne parteru
4.1.2.1 wewnętrzne silka 12
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4.1.2.1.1 silka E12
4.1.2.1.2 nadproża
4.1.2.2 wewnętrzne silka 18
4.1.2.2.1 silka e18a nośne
4.1.2.2.2 silka e18a nienośne
4.1.2.2.3 nadproża L19
4.1.2.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.2.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.2.3.2 nadproża porotherm
4.1.2.4 wewnętrzne silka E8
4.1.2.4.1 silka E8
4.1.2.5 kominy wentylacyjne murowane
4.1.2.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.2.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.2.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.2.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.2.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.3 Roboty murowe wewnętrzne 1 piętra
4.1.3.1 wewnętrzne silka 12
4.1.3.1.1 silka E12
4.1.3.1.2 nadproża
4.1.3.2 wewnętrzne silka 18
4.1.3.2.1 silka e18a nośne
4.1.3.2.2 silka e18a nienośne
4.1.3.2.3 nadproża L19
4.1.3.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.3.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.3.3.2 nadproża porotherm
4.1.3.4 wewnętrzne silka E8
4.1.3.4.1 silka E8
4.1.3.5 kominy wentylacyjne murowane
4.1.3.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.3.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.3.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.3.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.3.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.4 Roboty murowe wewnętrzne 2 piętra
4.1.4.1 wewnętrzne silka 12
4.1.4.1.1 silka E12
4.1.4.1.2 nadproża
4.1.4.2 wewnętrzne silka 18
4.1.4.2.1 silka e18a nośne
4.1.4.2.2 silka e18a nienośne
4.1.4.2.3 nadproża L19
4.1.4.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.4.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.4.3.2 nadproża porotherm
4.1.4.4 wewnętrzne silka E8
4.1.4.4.1 silka E8
4.1.4.5 kominy wentylacyjne murowane
4.4.1.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.4.1.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.4.1.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.4.1.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.4.1.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.5 Roboty murowe wewnętrzne kotłowni i ponad dachem
4.1.5.1 wewnętrzne silka 12
4.1.5.1.1 silka E12
4.1.5.2 wewnętrzne silka 18
4.1.5.2.1 silka e18a
4.1.5.3 wewnętrzne silka E8
4.1.5.3.1 silka E8
4.1.5.4 kominy wentylacyjne murowane
4.1.5.4.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.5.4.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.5.4.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.5.4.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.5.4.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.2 Tynki, docieplenia, zabudowy
4.2.1 docieplenie garażu wełna 10 cm
4.2.1.1 wełna ,system garażowy - przyklejenie wełny
4.2.1.2 wełna, system garażowy - wyprawa wykończeniowa
4.2.2 docieplenie garażu wełna 5 cm
4.2.2.1 wełna, system garażowy - przyklejenie wełny
4.2.2.2 wełna, system garażowy - wyprawa wykończeniowa
4.2.3 tynki w lokalach - parter
4.2.3.1 tynk gipsowy
4.2.3.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.3.3 kratki pcv 14x21 cm
4.2.3.4 kratki pc fi 125
4.2.4 tynki w lokalach - 1 piętro
4.2.4.1 tynk gipsowy
4.2.4.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.4.3 kratki pc fi 125
4.2.5 tynki w lokalach - 2 piętro
4.2.5.1 tynk gipsowy
4.2.5.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.5.3 kratki pc fi 125
4.2.6 tynki w komunikacji garaż
4.2.6.1 tynk cem-wap/gipsowe
4.2.7 tynki i docieplenia w komunikacji -  parter
4.2.7.1 tynk gipsowy
4.2.7.2 tynk cem-wap
4.2.7.3 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 10 cm - wiatrołap
4.2.7.4 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 5 cm - wiatrołap
4.2.7.5 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
4.2.7.6 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.8 tynki i docieplenia w komunikacji - 1 piętro
4.2.8.1 tynk gipsowy
4.2.8.2 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
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4.2.8.3 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.9 tynki i docieplenia w komunikacji - 2 piętro
4.2.9.1 tynk gipsowy
4.2.9.2 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
4.2.9.3 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.10 tynki i docieplenia w komunikacji - kotłownia
4.2.10.1 tynk gipsowy
4.2.11 tynki w pom. technicznych garażu
4.2.11.1 tynk cem-wap
4.2.12 tynki w pom. technicznych parteru
4.2.12.1 tynk gipsowy
4.2.12.2 tynk cem-wap

4.2.12.3 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 10 cm - kotłownia, hydrofornia
4.2.12.4 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 5 cm - kotłownia, hydrofornia
4.2.12.5 kratki wentylacyjne 14x14 cm
4.2.12.6 kratki wentylacyjne 25x25 cm
4.2.13 tynki w pom. technicznych 1 piętra
4.2.13.1 tynk gipsowy
4.2.14 tynki w pom. technicznych 2 piętra
4.2.14.1 tynk gipsowy
4.2.15 tynki w pom. technicznych - kotłownia
4.2.15.1 tynk gipsowy
4.2.16 zabudowy GK
4.2.16.1 sufity podwieszane - 2 piętro
4.2.16.2 sufity podwieszane - korytarz kotłownia
4.2.16.3 zabudowy GK
4.2.16.4 sufity podwieszane - kotłwonia płyta 2xGKF
4.2.16.5 wygłuszenie rur spustowych
4.2.16.6 przeciwpożarowy zawór odcinający 125 EIS 60
4.3 Szlichty i izolacje
4.3.1 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - parter
4.3.2 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - 1 piętro
4.3.3 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - 2 piętro
4.3.4 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja parter
4.3.5 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja - 1 piętro
4.3.6 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja - 2 piętro
4.3.7 szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - garaż

4.3.8
szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - parter, 1 piętro, 2 piętro (w tym 
kotłownia jeżeli jest zlokalizowana na parterze)

4.3.9 szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - kotłownia
4.4 Posadzka w garażu
4.4.1 beton c20/25, zbrojenie rozproszone 0,6 kg/m3, średnia grubość 15 cm
4.5 Drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych
4.5.1 Dostawa i montaż ościeżnic budowlanych

4.5.2
Dostawa i montaż ościeżnic docelowych oraz uzbrojonych skrzydeł drzwiowych wraz z 
wkładkami budowlanymi – drzwi bez EI

4.5.3
Dostawa i montaż ościeżnic docelowych oraz uzbrojonych skrzydeł drzwiowych wraz z 
wkładkami budowlanymi – drzwi EI30

4.5.4 Dostawa i montaż okuć, klamek, wizjerów, itp.
4.6 Ślusarka stalowa i stolarka drzwiowa
4.6.1 drzwi techniczne stalowe pełne
4.6.1.1 drzwi D9 - bud. KG
4.6.1.2 drzwi D11 - bud. L
4.6.1.3 drzwi D4 - 1,13x2,07m - do kotłowni i hydroforni - budynek Cu
4.6.1.4 drzwi D5, D6 - do kotłowni, 115+50x207 cm - bud. C, Cm
4.6.1.5 drzwi D5 - do pom wodomierza 115x207 cm - bud. Cm
4.6.1.6 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.2 drzwi techniczne stalowe EI 30 pełne
4.6.2.1 drzwi D4 - 1,03x2,07m - budynek Cm
4.6.2.2 drzwi D5 30+90x200 do hydroforni - bud. K
4.6.2.3 drzwi D4 80x200 do pomieszczeń technicznych - bud. K
4.6.2.4 drzwi D4, D5 - budynek KG i L
4.6.2.5 drzwi D7 - budynek L
4.6.2.6 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.3 drzwi techniczne stalowe EI 30 z przeszkleniem
4.6.3.1 drzwi D8 - budynek KG
4.6.3.2 drzwi D9 - budynek L
4.6.3.3 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.4 drzwi techniczne stalowe EI 60 pełne
4.6.4.1 drzwi D6 90x200 do kotłowni - bud. K
4.6.4.2 drzwi D7 - budynek KG
4.6.4.3 drzwi D6 - budynek KG
4.6.4.4 drzwi D8 - budynek L
4.6.4.5 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.5 wycieraczki i inne drobne elementy
4.6.5.1 wycieraczka zewnętrzna aluminiowa+szlam
4.6.5.2 żaluzja czerpni 145x45
4.6.5.3 kratki wentylacyjne stropodach 14x14 cm
4.6.5.4 blacha ryflowana - przykrycie studzienki schładzającej
4.6.5.5 schody stalowe w kotłowni 4x18,25x25 cm
4.6.6 drzwiczki rewizyjne
4.6.1 drzwiczki rewizyjne - parter
4.6.2 drzwiczki rewizyjne - 1 piętro
4.6.3 drzwiczki rewizyjne - 2 piętro
4.6.7 drabiny stalowe
4.6.7.1 drabiny dł 3 mb
4.6.8 drzwi drewniane płycinowe pełne
4.6.8.1 drzwi D5
4.6.8.2 drzwi D6
4.6.8.3 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.9 wygrodzenia boksów z siatki z drzwiami
4.6.9.1 wygrodzenie boksów z siatki stalowej, np.. UTS typ SG firmy Janus
4.6.9.2 drzwi do boksów
4.7 Ślusarka aluminiowa
4.7.1 ślusarka aluminiowa drzwiowa
4.7.1.1 drzwi D1 - 1,7x2,4 m - bud. C, Cm zew.
4.7.1.2 drzwi D2 - 1,7x2,4 m - bud. Cu zew.
4.7.1.3 drzwi D2 - 1,7x2,4 m - bud. C, Cm wew.
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4.7.1.4 drzwi D5 - 1,7x2,4 m - bud. Cu wew.
4.7.1.5 drzwi D1 - 1,7x2,42 m - bud. Cu (wejścia do usług)
4.7.1.6 drzwi D3 - 1,1x2,4 - bud. Cu zew
4.7.1.7 drzwi D1 - 1,25x2,35 m - bud. K zew.
4.7.1.8 drzwi D1 - 1,4x2,4 m - bud. L i KG zew.
4.7.1.9 drzwi D2 - 1,4x2,4 m - bud. L wew.
4.7.2 ślusarka aluminiowa drzwiowa EI 30
4.7.2.1 drzwi D2 - 1,25x2,35 - bud. KG i K
4.7.2.2 drzwi D10 - 1,05x2,07 - bud. L
4.8 Bramy garażowe
4.8.1 brama garażowa 5x2,16 m
4.8.2 piloty do bramy
4.9 Wykończenie ścian i posadzek - okładziny
4.9.1 komunikacja - garaż
4.9.1.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.1.2 fugowanie
4.9.1.3 cokoły
4.9.2 komunikacja - parter
4.9.2.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.2.2 fugowanie
4.9.2.3 cokoły
4.9.2.4 płytki gresowe przy drzwiach do mieszkań (z fugowaniem)
4.9.3 komunikacja - 1 piętro
4.9.3.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.3.2 fugowanie
4.9.3.3 cokoły
4.9.3.4 płytki gresowe przy drzwiach do mieszkań (z fugowaniem)
4.9.4 komunikacja - 2 piętro
4.9.4.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.4.2 fugowanie
4.9.4.3 cokoły
4.9.4.4 płytki gresowe przy drzwiachdo mieszkań (z fugowaniem)
4.9.5 pom. techniczne - garaż
4.9.5.1 gres techniczny posadzka
4.9.5.2 fugowanie
4.9.5.3 cokoły
4.9.6 pom. techniczne - parter
4.9.6.1 gres techniczny posadzka
4.9.6.2 płytki ścienne
4.9.6.3 fugowanie
4.9.6.4 cokół
4.9.7 pom. techniczne - 1 piętro
4.9.7.1 gres techniczny posadzka
4.9.7.2 fugowanie
4.9.7.3 cokoły
4.9.8 pom. techniczne - 2 piętro
4.9.8.1 gres techniczny posadzka
4.9.8.2 fugowanie
4.9.8.3 cokoły
4.9.9 pom. techniczne - kotłownia
4.9.9.1 gres techniczny posadzka
4.9.9.2 fugowanie
4.9.9.3 cokoły
4.10 Parapety wewnętrzne
4.10.1 parter
4.10.1.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.10.2 1 piętro
4.10.2.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.10.3 2 piętro
4.10.3.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.11 Roboty malarskie
4.11.1 Roboty malarskie wewnętrzne - garaż
4.11.1.1 komunikacja
4.11.1.1.1 malowanie
4.11.1.2 pom. techniczne
4.11.1.2.1 malowanie techniczne
4.11.2 Roboty malarskie wewnętrzne - parter
4.11.2.1 lokale
4.11.2.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.2.2 komunikacja
4.11.2.2.1 malowanie na gotowo
4.11.2.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.2.3 pom. techniczne
4.11.2.3.1 malowanie techniczne
4.11.3 Roboty malarskie wewnętrzne - 1 piętro
4.11.3.1 lokale
4.11.3.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.3.2 komunikacja
4.11.3.2.1 malowanie na gotowo
4.11.3.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.3.3 pom. techniczne
4.11.3.3.1 malowanie techniczne
4.11.4 Roboty malarskie wewnętrzne - 2 piętro
4.11.4.1 lokale
4.11.4.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.4.2 komunikacja
4.11.4.2.1 malowanie na gotowo
4.11.4.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.4.3 pom. techniczne
4.11.4.3.1 malowanie techniczne
4.11.5 Roboty malarskie wewnętrzne - kond. kotłowni
4.11.5.1 komunikacja
4.11.5.1.1 malowanie na gotowo
4.11.5.2 pom. techniczne
4.11.5.2.1 malowanie techniczne
4.12 Balustrady wewnętrzne
4.12.1 balustrady klatek schodowych
4.12.1.1 stal czarna malowana proszkowo + siatka
4.12.1.2 bramka antypaniczna
4.13 Windy, podnośniki, wykończenie szybów
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4.13.1 Winda 4 przystanki
4.13.1.1 630 kg, 1,1x1,4m
4.13.1.2 odbiory, udt, uruchomienie
4.13.1.3 malowanie szybu windowego
4.14 Wizualizacja i skrzynki na listy
4.14.1 wizualizacja budynków i terenu osiedla
4.14.1.1 wizualizacja budynków i osiedla
4.14.2 skrzynki na listy
4.14.2.1 skrzynki na listy
4.14.3 gabloty
4.14.3.1 gablota
4.15 Organizacja ruchu w garażu i wyposażenie
4.15.1 org. ruchu /pasy, oznakowanie, zabezp. ścian i słupów/
4.15.1.1 oznakowanie poziome garażu
4.15.1.2 oznakowanie pionowe garażu
4.15.2 wyposażenie garażu /gaśnice, koce gaśnicze/
4.15.2.1 wyposażenie p.poż
4.16 Sprzątanie
4.16.1 sprzątanie
5 Roboty wykończeniowe zewnętrzne
5.1 Elewacje
5.1.1 elewacja lekka-mokra - północna
5.1.1.1 przyklejenie styropianu
5.1.1.2 zatopienie siatki
5.1.1.3 wyprawa
5.1.1.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.1.5 parapety zewnętrzne
5.1.1.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.2 elewacja lekka-mokra - południowa
5.1.2.1 przyklejenie styropianu
5.1.2.2 zatopienie siatki
5.1.2.3 wyprawa
5.1.2.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.2.5 parapety zewnętrzne
5.1.2.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.3 elewacja lekka-mokra - wschodnia
5.1.3.1 przyklejenie styropianu
5.1.3.2 zatopienie siatki
5.1.3.3 wyprawa
5.1.3.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.3.5 parapety zewnętrzne
5.1.3.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.4 elewacja lekka-mokra - zachodnia
5.1.4.1 przyklejenie styropianu
5.1.4.2 zatopienie siatki
5.1.4.3 wyprawa
5.1.4.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.4.5 parapety zewnętrzne
5.1.4.6 wygłuszenie rur spustowych
5.2 Balustrady zewnętrzne
5.2.1 balustrady balkonowe - parter
5.2.1.1 marki
5.2.1.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.1.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.2 ekrany dzielące balkony - parter
5.2.2.1 marki
5.2.2.2 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.2.3 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,5 m
5.2.3 balustrady balkonowe - 1 piętro
5.2.3.1 marki
5.2.3.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.3.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.4 ekrany dzielące balkony - 1 piętro
5.2.4.1 marki
5.2.4.1 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.5 balustrady balkonowe - 2 piętro
5.2.5.1 marki
5.2.5.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.5.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.6 ekrany dzielące balkony - 2 piętro
5.2.6.1 marki
5.2.6.2 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.7 kratki kominowe
5.2.7.1 kratki kominowe
5.3 Szlichty i izolacje
5.3.1 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja północna

5.3.2 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja północna

5.3.3
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja północna

5.3.4 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja południowa
5.3.5 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja południowa

5.3.6
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja południowa

5.3.7 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja wchodnia
5.3.8 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja wschodnia

5.3.9
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja wschodnia

5.3.10 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja zachodnia
5.3.11 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja zachodnia

5.3.12
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja zachodnia

6 Instalacje wewnętrzne
6.1 Instalacje wod.-kan. + instalacja gazu
6.1.1 Kondygnacja garażu
6.1.1.1 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
6.1.1.1.1 poziomy w garażach
6.1.1.1.2 Izolacja termiczna poziomów
6.1.1.2 instalacja hydrantowa
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6.1.1.2.1 Instalacja hydrantowa
6.1.1.2.2 Montaż szafek i zaworów hydrantowych
6.1.1.2.3 Dostawa i montaż zestawu hydroforowego
6.1.1.2.4 Rozruch zestawu hydroforowego
6.1.1.2.5 Próba szczelności
6.1.1.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
6.1.1.3.1 poziomy w garażach
6.1.1.4 Instalacja kanalizacji deszczowej
6.1.1.4.1 poziomy w garażach
6.1.1.4.2 Instalacja podposadzkowa w płycie fundamentowej
6.1.1.4.3 Separatory
6.1.2 Kondygnacje nadziemne
6.1.2.1 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
6.1.2.1.1 piony
6.1.2.1.2 Izolacja termiczna pionów
6.1.2.1.3 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (parter)
6.1.2.1.4 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (I pietro)
6.1.2.1.5 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (II piętro)
6.1.2.1.6 dostawa i montaż wodomierzy, 
6.1.2.1.7 dostawa i montaż osprzętu
6.1.2.1.8 Montaż przejść p.poż.
6.1.2.1.9 Próba szczelności
6.1.2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
6.1.2.2.1 piony
6.1.2.2.2 Instalacja lokalowa (parter)
6.1.2.2.3 Instalacja lokalowa (I pietro)
6.1.2.2.4 Instalacja lokalowa (II piętro)
6.1.2.2.5 Rury wywiewne
6.1.2.3 Instalacja kanalizacji deszczowej
6.1.2.3.1 piony
6.1.2.3.2 Montaż wpustów dachowych
6.1.2.4 Instalacja gazowa
6.1.2.4.1 Instalacja gazowa (parter)
6.1.2.4.2 Instalacja gazowa (I piętro)
6.1.2.4.3 Instalacja gazowa (II piętro)
6.1.2.4.4 piony i poziomy w garażu
6.1.2.4.5 stelaże pod gazomierz

6.1.2.4.6
Włączenie do punktu redukcyjno - pomiarowego wraz z próbami szczelności i 
odbiorami

6.2 Instalacje C.O.
6.2.1 piony
6.2.2 Izolacja termiczna pionów
6.2.3 Instalacja lokalowa (parter)
6.2.4 Instalacja lokalowa (I pietro)
6.2.5 Instalacja lokalowa (II piętro)
6.2.6 Montaż grzejników (parter)
6.2.7 Montaż grzejników (1 piętro)
6.2.8 Montaż grzejników (2 piętro)
6.2.9 Montaż głowic termostatycznych
6.2.10 Montaż liczników ciepła
6.2.11 Montaż zaworów podpionowych i regulacyjnych
6.2.12 Próba szczelności
6.3 Kotłownia gazowa
6.3.1 Kotłownia - technologia, dostawa i montaż
6.3.2 próby, odbiory, dokumentacja powykonawcza
6.4 Instalacje elektryczne i teletechniczne
6.4.1 Instalacje w mieszkaniach

6.4.1.1
Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - parter (w budynku CU 
w usługach)

6.4.1.2 Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - I piętro
6.4.1.3 Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - II piętro 

6.4.1.4
Wykonanie instalacji teletechnicznej (przed wylewką) w mieszkaniach (w budynku CU 
również w usługach)

6.4.1.5 Montaż tablic mieszkaniowych (w budynku CU również tablice TU)
6.4.1.6 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - parter 
6.4.1.7 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - I piętro 
6.4.1.8 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - II piętro
6.4.1.9 Pomiary instalacji w mieszkaniach, dokumentacja powykonawcza
6.4.2 Rozdzielnie
6.4.2.1 TL-P 
6.4.2.2 TL-1 
6.4.2.3 TL-2 
6.4.2.4 TG 
6.4.2.5 Tablice administracyjne (TA, TK, itd.)
6.4.3 Trasy kablowe
6.4.3.1 Trasy kablowe (korytka, drabinki, przusty i przejścia ppoż)
6.4.4 Wewnętrzne linie zasilające, okablowanie cześci wspólnych
6.4.4.1 WLZ ZK - TG
6.4.4.2 WLZ TG-TL 
6.4.4.3 WLZ TL-TM
6.4.4.4 WLZ do tablic administracyjnych

6.4.4.5
Oprzewodowanie gniazd, wypustów oświetleniowych i wypustów zasilających 230V i 
400V w budynku

6.4.5 Biały montaż (oprawy oświetleniowe, osprzęt)
6.4.5.1 Oprawy oświetleniowe
6.4.5.2 Osprzęt (gniazda, włączniki, czujki ruchu, wyłączniki ppoż, itp)
6.4.5.3 Ogrzewanie rur instalacji sanitarnej
6.4.5.4 System detekcji gazów 
6.4.5.5 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.6 Uziemienie, instalacja odgromowa
6.4.6.1 Uziom
6.4.6.2 Instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze
6.4.6.3 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza (budynek KG)
6.4.7 Instalacja oddymiania klatki schodowej
6.4.7.1 Okablowanie
6.4.7.2 Urządzenia
6.4.7.3 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.8 Instalacja domofonowa
6.4.8.1 Okablowanie w budynku
6.4.8.2 Okablowanie miedzy budynkami i do furtki wejsciowej oraz stacja bramowa
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6.4.8.3 Urządzenia w budynku
6.4.8.4 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza (budynek KG)
6.4.9 Instalacja telewizji zbiorczej satelitarnej
6.4.9.1 Okablowanie
6.4.9.2 Urządzenia
6.4.9.3 Zestaw anten
6.4.9.4 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.10 Sieć strukturalna (internet, telefon, TVK, światłowód)
6.4.10.1 Telwizja kablowa - przewód RG6
6.4.10.2 Internet, telefon - przewód 2x UTP 5kat
6.4.10.3 Światłowód jednomodowy dwuwłóknowy
6.4.10.4 GPD
6.4.10.5 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.5 Wentylacja mechaniczna
6.5.1 Wentylacja mechaniczna garażu, pom. Techn. 
6.5.1.1 kanały w pionach z klapami p.poż
6.5.1.2 kanały w garażu
6.5.1.3 Wentylatory bytowe garażu
6.5.1.4 Kratki, czerpnie, wyrzutnie
6.5.1.5 Pomiary i regulacja, rozruchy
6.5.2 Wentylacja pomieszczeń technicznych
6.5.2.1 Wentylacja przedsionków
6.5.2.2 Wentylacja separatorów
6.6 Wentylacja grawitacyjna
6.6.1 Wentylacja grawitaryjna zakończona nasadami kominowymi
6.7 Odwodnienia liniowe garażu i wjazdu do garażu
6.7.1 Korytka odwadniające garażu
6.8 Wentylacja mechaniczna
6.8.1 Wentylacja mechaniczna mieszkań
6.8.1.1 Kanały spiro z izolacją i klapami zwrotnymi
6.8.1.2 Kratki wentylacyjne
6.8.1.3 Wyrzutnie ścienne na kominach
6.8.1.4 Wentylatory kanałowe
6.5.1.5 Uruchomienie instalacji
6.8.2 Instalacja elektryczna do wentylacji mechanicznej (w tym maszty odgromowe)
6.8.2.1 Instalacja elektryczna do wentylacji mechanicznej (w tym maszty odgromowe)
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lp Nazwa zadania

A Zielona Dolina 2. Etap 2. Budynki 1-25
1 Stan zero
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 wykopy pod budynki ze złożeniem materiału pod późniejsze zasypki
1.1.2 wykopy z odwozem urobku
1.1.3 obsypanie z zagęszczeniem
1.2 Fundamenty
1.2.1 wymiana gruntu pod płytę fundamentową
1.2.1.1 wymiana gruntu pod płytę fundamentową - materiał Inwestora
1.2.2 podkład z chudego betonu  
1.2.2.1 podkład z chudego betonu - C8/10 gr. 10 cm
1.2.3 płyta denna
1.2.3.1 betonowanie płyty - beton C30/37 W8
1.2.3.2 ławy fundamentowe - beton C30/37
1.2.3.3 ściany studni schładzającej C30/37, gr. 15 cm
1.2.3.4 ściany fundamentowe C30/37 gr. 25 cm
1.2.3.5 technologia TBW dla płyty (folia PE, styropian w klinach)
1.2.3.6 zbrojenie płyty, ław i ścian fundamentowych
1.3 Konstrukcja stanu "0"
1.3.1 elementy żelbetowe stanu "0"
1.3.1.1 ściany C30/37 gr. 20 cm
1.3.1.2 zbrojenie ścian gr. 20 cm
1.3.1.3 ściany C30/37 gr. 18 cm
1.3.1.4 zbrojenie scian gr. 18 cm
1.3.1.5 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
1.3.1.6 zbrojenie ścian gr. 15 cm
1.3.1.7 słupy C30/37
1.3.1.8 zbrojenie słupów zewnętrznych
1.3.1.9 belki, napdroża C30/37
1.3.1.10 zbrojenie belek, nadproży
1.3.1.11 strop gr. 18 cm C30/37
1.3.1.12 zbrojenie stropu gr. 18 cm
1.3.1.13 strop gr. 20 cm C30/37
1.3.1.14 zbrojenie stropu gr. 20 cm
1.3.1.15 strop gr. 22 cm C30/37
1.3.1.16 zbrojenie stropu gr. 22 cm
1.3.1.17 strop gr. 30 cm C30/37
1.3.1.18 zbrojenie stropu gr. 30 cm
1.3.1.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C30/37
1.3.1.20 zbrojenie schodów
1.3.2 izolacje pionowe 
1.3.2.1 technologia TBW dla ścian zewnętrznych
1.3.3 izolacje pionowe obwodowe - cieplne
1.3.3.1 izolacja gr. 10 cm + klej
1.3.3.2 folia kubełkowa
1.3.3.3 hydroizolacja ścian i ław fundamentowych typu lekkiego
2 Stan surowy otwarty
2.1 Konstrukcja żelbetowa
2.1.1 konstrukcja żelbetowa parteru
2.1.1.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.1.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.1.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.1.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.1.5 belki C30/37
2.1.1.6 zbrojenie belek
2.1.1.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.1.8 zbrojenie słupów
2.1.1.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.1.10 zbrojenie scian gr. 16 cm
2.1.1.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.1.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.1.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
2.1.1.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.1.15 balustrady żelbetowe gr. 15 cm, C25/30
2.1.1.16 zbrojenie balustrad gr. 15 cm
2.1.1.17 balustrady żelbetowe gr. 12 cm, C25/30
2.1.1.18 zbrojenie balustrad gr. 12 cm
2.1.1.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C30/37
2.1.1.20 zbrojenie biegów i spoczników
2.1.1.21 zbrojenie comax
2.1.1.22 schody zewnetrzne, C25/30
2.1.1.23 zbrojenie śchodów zewnętrznych
2.1.1.24 dylatacja z wełny gr. 2 cm
2.1.1.25 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.1.26 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.2 konstrukcja żelbetowa 1 piętra
2.1.2.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.2.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.2.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.2.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.2.5 belki  C30/37
2.1.2.6 zbrojenie belek
2.1.2.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.2.8 zbrojenie słupów
2.1.2.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.2.10 zbrojenie ścian gr. 16 cm
2.1.2.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.2.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.2.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
2.1.2.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.2.15 balustrady żelbetowe gr. 15 cm, C25/30
2.1.2.16 zbrojenie balustrad gr. 15 cm
2.1.2.17 balustrady żelbetowe gr. 12 cm, C25/30
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2.1.2.18 zbrojenie balustrad gr. 12 cm
2.1.2.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C25/30
2.1.2.20 zbrojenie schodów i biegów
2.1.2.21 zbrojenie comax
2.1.2.22 dylatacja gr. 2 cm
2.1.2.23 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.2.24 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.3 konstrukcja żelbetowa 2 piętra
2.1.3.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.3.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.3.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.3.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.3.5 belki C30/37
2.1.3.6 zbrojenie belek
2.1.3.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.3.8 zbrojenie słupów
2.1.3.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.3.10 zbrojenie ścian gr. 16 cm
2.1.3.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.3.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.3.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm (balustrady balkonowe)
2.1.3.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.3.15 schody żelbetowe gr. 18 cm C25/30
2.1.3.16 zbrojenie schodów i biegów
2.1.3.17 zbrojenie comax
2.1.3.18 dylatacja z wełny gr. 2 cm
2.1.3.19 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.3.20 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.4 konstrukcja żelbetowa na dachu
2.1.4.1 nadszybie gr. 15 cm, C25/30
2.1.4.2 nadszybie gr. 20 cm, C25/30
2.1.4.3 zbrojenie nadszybia
2.1.4.4 belki, wieńce C25/30
2.1.4.5 zbrojenie belek, wieńcy
2.1.4.6 słupy, trzpienie C25/30
2.1.4.7 zbrojenie  słupów
2.1.4.8 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.4.9 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.2 Konstrukcje murowe - ściany osłonowe
2.2.1 osłonowe parteru
2.2.1.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.1.2 filarki z cegły pełnej klasy 20 Mpa, gr. 25 cm
2.2.1.3 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.2 osłonowe 1 piętro
2.2.2.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.2.2 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.3 osłonowe 2 piętro
2.2.3.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.3.2 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.4 osłonowe  - kotłownia
2.2.4.1 ściany zewnętrzne kotłowni - gr. 19 cm
3 Stan surowy zamknięty
3.1 Konstrukcja i pokrycie dachu
3.1.1 konstrukcja stropodachu (filaki żelbetowe, wieniec na attyce, ściany attyki)
3.1.1.1 trzpienie żelbetowe w ścianach attyk + wieniec
3.1.1.2 zbrojenie trzpieni i wieńca
3.1.1.3 ściany attyki gr. 19 cm
3.1.2 kominy murowane z ociepleniem + ocieplenie attyk z wyprawą
3.1.2.1 wymurowanie gr. 12 cm
3.1.2.2 kominy - docieplenie + zatopienie siatki
3.1.2.3 kominy - wyprawa elewacyjna
3.1.2.4 atyki - docieplenie + zatopienie siatki
3.1.2.5 attyki - wyprawa elewacyjna
3.1.3 czapki kominowe
3.1.3.1 czapki betonowe gr. 10 cm
3.1.4 pokrycie dachu i obróbki blacharskie, zadaszenia balkonów, wejść do klatek
3.1.4.1 folia pe
3.1.4.2 stryropian eps 100 gr. 20 cm
3.1.4.3 szlichta cementowa gr. 4 cm zbrojona siatką (styropian schodkowo)
3.1.4.4 2 x papa termozgrzewalna
3.1.4.5 listwy dociskowe, kliny w narożach
3.1.4.6 obróbki blacharskie
3.1.4.7 rynna
3.1.4.8 rura spustowa fi 10 cm
3.1.4.9 płyta osb
3.1.4.10 pokrycie papowe na więźbie drewnianej
3.1.4.11 przelewy awaryjne
3.1.4.12 wpusty dachowe - tylko montaż
3.1.4.13 styropian gr.5cm pod obróbkę blacharską
3.1.5 klapy dymowe
3.1.5.1 klapa dymowa
3.2 Stolarka i ślusarka okienna
3.2.1 stolarka okienna PVC
3.2.1.1 okna pcv
3.2.1.2 nawiewniki cisnieniowe  (37-38 dB), osprzęt okienny (klamki, osłonki, itp..)
3.2.1.3 nawiewniki okienne eht
3.2.2 ślusarka aluminiowa
3.2.2.1 witryny aluminowe
3.2.2.2 nawiewniki okienne wszybowe
4 Roboty wykończeniowe wewnętrzne
4.1. Roboty murowe
4.1.1 Roboty murowe wewnętrzne garażu
4.1.1.1 wewnętrzne silka 12
4.1.1.1.1 silka E12
4.1.1.2 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.1.2.1 gr. 12 cm w garażu
4.1.1.2.2 nadproża
4.1.2 Roboty murowe wewnętrzne parteru
4.1.2.1 wewnętrzne silka 12
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4.1.2.1.1 silka E12
4.1.2.1.2 nadproża
4.1.2.2 wewnętrzne silka 18
4.1.2.2.1 silka e18a nośne
4.1.2.2.2 silka e18a nienośne
4.1.2.2.3 nadproża L19
4.1.2.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.2.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.2.3.2 nadproża porotherm
4.1.2.4 wewnętrzne silka E8
4.1.2.4.1 silka E8
4.1.2.5 kominy wentylacyjne murowane
4.1.2.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.2.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.2.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.2.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.2.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.3 Roboty murowe wewnętrzne 1 piętra
4.1.3.1 wewnętrzne silka 12
4.1.3.1.1 silka E12
4.1.3.1.2 nadproża
4.1.3.2 wewnętrzne silka 18
4.1.3.2.1 silka e18a nośne
4.1.3.2.2 silka e18a nienośne
4.1.3.2.3 nadproża L19
4.1.3.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.3.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.3.3.2 nadproża porotherm
4.1.3.4 wewnętrzne silka E8
4.1.3.4.1 silka E8
4.1.3.5 kominy wentylacyjne murowane
4.1.3.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.3.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.3.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.3.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.3.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.4 Roboty murowe wewnętrzne 2 piętra
4.1.4.1 wewnętrzne silka 12
4.1.4.1.1 silka E12
4.1.4.1.2 nadproża
4.1.4.2 wewnętrzne silka 18
4.1.4.2.1 silka e18a nośne
4.1.4.2.2 silka e18a nienośne
4.1.4.2.3 nadproża L19
4.1.4.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.4.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.4.3.2 nadproża porotherm
4.1.4.4 wewnętrzne silka E8
4.1.4.4.1 silka E8
4.1.4.5 kominy wentylacyjne murowane
4.4.1.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.4.1.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.4.1.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.4.1.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.4.1.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.5 Roboty murowe wewnętrzne kotłowni i ponad dachem
4.1.5.1 wewnętrzne silka 12
4.1.5.1.1 silka E12
4.1.5.2 wewnętrzne silka 18
4.1.5.2.1 silka e18a
4.1.5.3 wewnętrzne silka E8
4.1.5.3.1 silka E8
4.1.5.4 kominy wentylacyjne murowane
4.1.5.4.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.5.4.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.5.4.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.5.4.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.5.4.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.2 Tynki, docieplenia, zabudowy
4.2.1 docieplenie garażu wełna 10 cm
4.2.1.1 wełna ,system garażowy - przyklejenie wełny
4.2.1.2 wełna, system garażowy - wyprawa wykończeniowa
4.2.2 docieplenie garażu wełna 5 cm
4.2.2.1 wełna, system garażowy - przyklejenie wełny
4.2.2.2 wełna, system garażowy - wyprawa wykończeniowa
4.2.3 tynki w lokalach - parter
4.2.3.1 tynk gipsowy
4.2.3.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.3.3 kratki pcv 14x21 cm
4.2.3.4 kratki pc fi 125
4.2.4 tynki w lokalach - 1 piętro
4.2.4.1 tynk gipsowy
4.2.4.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.4.3 kratki pc fi 125
4.2.5 tynki w lokalach - 2 piętro
4.2.5.1 tynk gipsowy
4.2.5.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.5.3 kratki pc fi 125
4.2.6 tynki w komunikacji garaż
4.2.6.1 tynk cem-wap/gipsowe
4.2.7 tynki i docieplenia w komunikacji -  parter
4.2.7.1 tynk gipsowy
4.2.7.2 tynk cem-wap
4.2.7.3 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 10 cm - wiatrołap
4.2.7.4 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 5 cm - wiatrołap
4.2.7.5 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
4.2.7.6 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.8 tynki i docieplenia w komunikacji - 1 piętro
4.2.8.1 tynk gipsowy
4.2.8.2 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
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4.2.8.3 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.9 tynki i docieplenia w komunikacji - 2 piętro
4.2.9.1 tynk gipsowy
4.2.9.2 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
4.2.9.3 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.10 tynki i docieplenia w komunikacji - kotłownia
4.2.10.1 tynk gipsowy
4.2.11 tynki w pom. technicznych garażu
4.2.11.1 tynk cem-wap
4.2.12 tynki w pom. technicznych parteru
4.2.12.1 tynk gipsowy
4.2.12.2 tynk cem-wap

4.2.12.3 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 10 cm - kotłownia, hydrofornia
4.2.12.4 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 5 cm - kotłownia, hydrofornia
4.2.12.5 kratki wentylacyjne 14x14 cm
4.2.12.6 kratki wentylacyjne 25x25 cm
4.2.13 tynki w pom. technicznych 1 piętra
4.2.13.1 tynk gipsowy
4.2.14 tynki w pom. technicznych 2 piętra
4.2.14.1 tynk gipsowy
4.2.15 tynki w pom. technicznych - kotłownia
4.2.15.1 tynk gipsowy
4.2.16 zabudowy GK
4.2.16.1 sufity podwieszane - 2 piętro
4.2.16.2 sufity podwieszane - korytarz kotłownia
4.2.16.3 zabudowy GK
4.2.16.4 sufity podwieszane - kotłwonia płyta 2xGKF
4.2.16.5 wygłuszenie rur spustowych
4.2.16.6 przeciwpożarowy zawór odcinający 125 EIS 60
4.3 Szlichty i izolacje
4.3.1 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - parter
4.3.2 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - 1 piętro
4.3.3 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - 2 piętro
4.3.4 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja parter
4.3.5 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja - 1 piętro
4.3.6 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja - 2 piętro
4.3.7 szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - garaż

4.3.8
szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - parter, 1 piętro, 2 piętro (w tym 
kotłownia jeżeli jest zlokalizowana na parterze)

4.3.9 szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - kotłownia
4.4 Posadzka w garażu
4.4.1 beton c20/25, zbrojenie rozproszone 0,6 kg/m3, średnia grubość 15 cm
4.5 Drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych
4.5.1 Dostawa i montaż ościeżnic budowlanych

4.5.2
Dostawa i montaż ościeżnic docelowych oraz uzbrojonych skrzydeł drzwiowych wraz z 
wkładkami budowlanymi – drzwi bez EI

4.5.3
Dostawa i montaż ościeżnic docelowych oraz uzbrojonych skrzydeł drzwiowych wraz z 
wkładkami budowlanymi – drzwi EI30

4.5.4 Dostawa i montaż okuć, klamek, wizjerów, itp.
4.6 Ślusarka stalowa i stolarka drzwiowa
4.6.1 drzwi techniczne stalowe pełne
4.6.1.1 drzwi D9 - bud. KG
4.6.1.2 drzwi D11 - bud. L
4.6.1.3 drzwi D4 - 1,13x2,07m - do kotłowni i hydroforni - budynek Cu
4.6.1.4 drzwi D5, D6 - do kotłowni, 115+50x207 cm - bud. C, Cm
4.6.1.5 drzwi D5 - do pom wodomierza 115x207 cm - bud. Cm
4.6.1.6 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.2 drzwi techniczne stalowe EI 30 pełne
4.6.2.1 drzwi D4 - 1,03x2,07m - budynek Cm
4.6.2.2 drzwi D5 30+90x200 do hydroforni - bud. K
4.6.2.3 drzwi D4 80x200 do pomieszczeń technicznych - bud. K
4.6.2.4 drzwi D4, D5 - budynek KG i L
4.6.2.5 drzwi D7 - budynek L
4.6.2.6 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.3 drzwi techniczne stalowe EI 30 z przeszkleniem
4.6.3.1 drzwi D8 - budynek KG
4.6.3.2 drzwi D9 - budynek L
4.6.3.3 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.4 drzwi techniczne stalowe EI 60 pełne
4.6.4.1 drzwi D6 90x200 do kotłowni - bud. K
4.6.4.2 drzwi D7 - budynek KG
4.6.4.3 drzwi D6 - budynek KG
4.6.4.4 drzwi D8 - budynek L
4.6.4.5 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.5 wycieraczki i inne drobne elementy
4.6.5.1 wycieraczka zewnętrzna aluminiowa+szlam
4.6.5.2 żaluzja czerpni 145x45
4.6.5.3 kratki wentylacyjne stropodach 14x14 cm
4.6.5.4 blacha ryflowana - przykrycie studzienki schładzającej
4.6.5.5 schody stalowe w kotłowni 4x18,25x25 cm
4.6.6 drzwiczki rewizyjne
4.6.1 drzwiczki rewizyjne - parter
4.6.2 drzwiczki rewizyjne - 1 piętro
4.6.3 drzwiczki rewizyjne - 2 piętro
4.6.7 drabiny stalowe
4.6.7.1 drabiny dł 3 mb
4.6.8 drzwi drewniane płycinowe pełne
4.6.8.1 drzwi D5
4.6.8.2 drzwi D6
4.6.8.3 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.9 wygrodzenia boksów z siatki z drzwiami
4.6.9.1 wygrodzenie boksów z siatki stalowej, np.. UTS typ SG firmy Janus
4.6.9.2 drzwi do boksów
4.7 Ślusarka aluminiowa
4.7.1 ślusarka aluminiowa drzwiowa
4.7.1.1 drzwi D1 - 1,7x2,4 m - bud. C, Cm zew.
4.7.1.2 drzwi D2 - 1,7x2,4 m - bud. Cu zew.
4.7.1.3 drzwi D2 - 1,7x2,4 m - bud. C, Cm wew.
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4.7.1.4 drzwi D5 - 1,7x2,4 m - bud. Cu wew.
4.7.1.5 drzwi D1 - 1,7x2,42 m - bud. Cu (wejścia do usług)
4.7.1.6 drzwi D3 - 1,1x2,4 - bud. Cu zew
4.7.1.7 drzwi D1 - 1,25x2,35 m - bud. K zew.
4.7.1.8 drzwi D1 - 1,4x2,4 m - bud. L i KG zew.
4.7.1.9 drzwi D2 - 1,4x2,4 m - bud. L wew.
4.7.2 ślusarka aluminiowa drzwiowa EI 30
4.7.2.1 drzwi D2 - 1,25x2,35 - bud. KG i K
4.7.2.2 drzwi D10 - 1,05x2,07 - bud. L
4.8 Bramy garażowe
4.8.1 brama garażowa 5x2,16 m
4.8.2 piloty do bramy
4.9 Wykończenie ścian i posadzek - okładziny
4.9.1 komunikacja - garaż
4.9.1.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.1.2 fugowanie
4.9.1.3 cokoły
4.9.2 komunikacja - parter
4.9.2.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.2.2 fugowanie
4.9.2.3 cokoły
4.9.2.4 płytki gresowe przy drzwiach do mieszkań (z fugowaniem)
4.9.3 komunikacja - 1 piętro
4.9.3.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.3.2 fugowanie
4.9.3.3 cokoły
4.9.3.4 płytki gresowe przy drzwiach do mieszkań (z fugowaniem)
4.9.4 komunikacja - 2 piętro
4.9.4.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.4.2 fugowanie
4.9.4.3 cokoły
4.9.4.4 płytki gresowe przy drzwiachdo mieszkań (z fugowaniem)
4.9.5 pom. techniczne - garaż
4.9.5.1 gres techniczny posadzka
4.9.5.2 fugowanie
4.9.5.3 cokoły
4.9.6 pom. techniczne - parter
4.9.6.1 gres techniczny posadzka
4.9.6.2 płytki ścienne
4.9.6.3 fugowanie
4.9.6.4 cokół
4.9.7 pom. techniczne - 1 piętro
4.9.7.1 gres techniczny posadzka
4.9.7.2 fugowanie
4.9.7.3 cokoły
4.9.8 pom. techniczne - 2 piętro
4.9.8.1 gres techniczny posadzka
4.9.8.2 fugowanie
4.9.8.3 cokoły
4.9.9 pom. techniczne - kotłownia
4.9.9.1 gres techniczny posadzka
4.9.9.2 fugowanie
4.9.9.3 cokoły
4.10 Parapety wewnętrzne
4.10.1 parter
4.10.1.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.10.2 1 piętro
4.10.2.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.10.3 2 piętro
4.10.3.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.11 Roboty malarskie
4.11.1 Roboty malarskie wewnętrzne - garaż
4.11.1.1 komunikacja
4.11.1.1.1 malowanie
4.11.1.2 pom. techniczne
4.11.1.2.1 malowanie techniczne
4.11.2 Roboty malarskie wewnętrzne - parter
4.11.2.1 lokale
4.11.2.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.2.2 komunikacja
4.11.2.2.1 malowanie na gotowo
4.11.2.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.2.3 pom. techniczne
4.11.2.3.1 malowanie techniczne
4.11.3 Roboty malarskie wewnętrzne - 1 piętro
4.11.3.1 lokale
4.11.3.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.3.2 komunikacja
4.11.3.2.1 malowanie na gotowo
4.11.3.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.3.3 pom. techniczne
4.11.3.3.1 malowanie techniczne
4.11.4 Roboty malarskie wewnętrzne - 2 piętro
4.11.4.1 lokale
4.11.4.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.4.2 komunikacja
4.11.4.2.1 malowanie na gotowo
4.11.4.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.4.3 pom. techniczne
4.11.4.3.1 malowanie techniczne
4.11.5 Roboty malarskie wewnętrzne - kond. kotłowni
4.11.5.1 komunikacja
4.11.5.1.1 malowanie na gotowo
4.11.5.2 pom. techniczne
4.11.5.2.1 malowanie techniczne
4.12 Balustrady wewnętrzne
4.12.1 balustrady klatek schodowych
4.12.1.1 stal czarna malowana proszkowo + siatka
4.12.1.2 bramka antypaniczna
4.13 Windy, podnośniki, wykończenie szybów
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4.13.1 Winda 4 przystanki
4.13.1.1 630 kg, 1,1x1,4m
4.13.1.2 odbiory, udt, uruchomienie
4.13.1.3 malowanie szybu windowego
4.14 Wizualizacja i skrzynki na listy
4.14.1 wizualizacja budynków i terenu osiedla
4.14.1.1 wizualizacja budynków i osiedla
4.14.2 skrzynki na listy
4.14.2.1 skrzynki na listy
4.14.3 gabloty
4.14.3.1 gablota
4.15 Organizacja ruchu w garażu i wyposażenie
4.15.1 org. ruchu /pasy, oznakowanie, zabezp. ścian i słupów/
4.15.1.1 oznakowanie poziome garażu
4.15.1.2 oznakowanie pionowe garażu
4.15.2 wyposażenie garażu /gaśnice, koce gaśnicze/
4.15.2.1 wyposażenie p.poż
4.16 Sprzątanie
4.16.1 sprzątanie
5 Roboty wykończeniowe zewnętrzne
5.1 Elewacje
5.1.1 elewacja lekka-mokra - północna
5.1.1.1 przyklejenie styropianu
5.1.1.2 zatopienie siatki
5.1.1.3 wyprawa
5.1.1.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.1.5 parapety zewnętrzne
5.1.1.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.2 elewacja lekka-mokra - południowa
5.1.2.1 przyklejenie styropianu
5.1.2.2 zatopienie siatki
5.1.2.3 wyprawa
5.1.2.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.2.5 parapety zewnętrzne
5.1.2.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.3 elewacja lekka-mokra - wschodnia
5.1.3.1 przyklejenie styropianu
5.1.3.2 zatopienie siatki
5.1.3.3 wyprawa
5.1.3.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.3.5 parapety zewnętrzne
5.1.3.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.4 elewacja lekka-mokra - zachodnia
5.1.4.1 przyklejenie styropianu
5.1.4.2 zatopienie siatki
5.1.4.3 wyprawa
5.1.4.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.4.5 parapety zewnętrzne
5.1.4.6 wygłuszenie rur spustowych
5.2 Balustrady zewnętrzne
5.2.1 balustrady balkonowe - parter
5.2.1.1 marki
5.2.1.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.1.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.2 ekrany dzielące balkony - parter
5.2.2.1 marki
5.2.2.2 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.2.3 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,5 m
5.2.3 balustrady balkonowe - 1 piętro
5.2.3.1 marki
5.2.3.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.3.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.4 ekrany dzielące balkony - 1 piętro
5.2.4.1 marki
5.2.4.1 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.5 balustrady balkonowe - 2 piętro
5.2.5.1 marki
5.2.5.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.5.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.6 ekrany dzielące balkony - 2 piętro
5.2.6.1 marki
5.2.6.2 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.7 kratki kominowe
5.2.7.1 kratki kominowe
5.3 Szlichty i izolacje
5.3.1 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja północna

5.3.2 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja północna

5.3.3
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja północna

5.3.4 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja południowa
5.3.5 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja południowa

5.3.6
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja południowa

5.3.7 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja wchodnia
5.3.8 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja wschodnia

5.3.9
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja wschodnia

5.3.10 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja zachodnia
5.3.11 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja zachodnia

5.3.12
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja zachodnia

6 Instalacje wewnętrzne
6.1 Instalacje wod.-kan. + instalacja gazu
6.1.1 Kondygnacja garażu
6.1.1.1 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
6.1.1.1.1 poziomy w garażach
6.1.1.1.2 Izolacja termiczna poziomów
6.1.1.2 instalacja hydrantowa
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6.1.1.2.1 Instalacja hydrantowa
6.1.1.2.2 Montaż szafek i zaworów hydrantowych
6.1.1.2.3 Dostawa i montaż zestawu hydroforowego
6.1.1.2.4 Rozruch zestawu hydroforowego
6.1.1.2.5 Próba szczelności
6.1.1.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
6.1.1.3.1 poziomy w garażach
6.1.1.4 Instalacja kanalizacji deszczowej
6.1.1.4.1 poziomy w garażach
6.1.1.4.2 Instalacja podposadzkowa w płycie fundamentowej
6.1.1.4.3 Separatory
6.1.2 Kondygnacje nadziemne
6.1.2.1 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
6.1.2.1.1 piony
6.1.2.1.2 Izolacja termiczna pionów
6.1.2.1.3 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (parter)
6.1.2.1.4 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (I pietro)
6.1.2.1.5 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (II piętro)
6.1.2.1.6 dostawa i montaż wodomierzy, 
6.1.2.1.7 dostawa i montaż osprzętu
6.1.2.1.8 Montaż przejść p.poż.
6.1.2.1.9 Próba szczelności
6.1.2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
6.1.2.2.1 piony
6.1.2.2.2 Instalacja lokalowa (parter)
6.1.2.2.3 Instalacja lokalowa (I pietro)
6.1.2.2.4 Instalacja lokalowa (II piętro)
6.1.2.2.5 Rury wywiewne
6.1.2.3 Instalacja kanalizacji deszczowej
6.1.2.3.1 piony
6.1.2.3.2 Montaż wpustów dachowych
6.1.2.4 Instalacja gazowa
6.1.2.4.1 Instalacja gazowa (parter)
6.1.2.4.2 Instalacja gazowa (I piętro)
6.1.2.4.3 Instalacja gazowa (II piętro)
6.1.2.4.4 piony i poziomy w garażu
6.1.2.4.5 stelaże pod gazomierz

6.1.2.4.6
Włączenie do punktu redukcyjno - pomiarowego wraz z próbami szczelności i 
odbiorami

6.2 Instalacje C.O.
6.2.1 piony
6.2.2 Izolacja termiczna pionów
6.2.3 Instalacja lokalowa (parter)
6.2.4 Instalacja lokalowa (I pietro)
6.2.5 Instalacja lokalowa (II piętro)
6.2.6 Montaż grzejników (parter)
6.2.7 Montaż grzejników (1 piętro)
6.2.8 Montaż grzejników (2 piętro)
6.2.9 Montaż głowic termostatycznych
6.2.10 Montaż liczników ciepła
6.2.11 Montaż zaworów podpionowych i regulacyjnych
6.2.12 Próba szczelności
6.3 Kotłownia gazowa
6.3.1 Kotłownia - technologia, dostawa i montaż
6.3.2 próby, odbiory, dokumentacja powykonawcza
6.4 Instalacje elektryczne i teletechniczne
6.4.1 Instalacje w mieszkaniach

6.4.1.1
Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - parter (w budynku CU 
w usługach)

6.4.1.2 Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - I piętro
6.4.1.3 Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - II piętro 

6.4.1.4
Wykonanie instalacji teletechnicznej (przed wylewką) w mieszkaniach (w budynku CU 
również w usługach)

6.4.1.5 Montaż tablic mieszkaniowych (w budynku CU również tablice TU)
6.4.1.6 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - parter 
6.4.1.7 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - I piętro 
6.4.1.8 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - II piętro
6.4.1.9 Pomiary instalacji w mieszkaniach, dokumentacja powykonawcza
6.4.2 Rozdzielnie
6.4.2.1 TL-P 
6.4.2.2 TL-1 
6.4.2.3 TL-2 
6.4.2.4 TG 
6.4.2.5 Tablice administracyjne (TA, TK, itd.)
6.4.3 Trasy kablowe
6.4.3.1 Trasy kablowe (korytka, drabinki, przusty i przejścia ppoż)
6.4.4 Wewnętrzne linie zasilające, okablowanie cześci wspólnych
6.4.4.1 WLZ ZK - TG
6.4.4.2 WLZ TG-TL 
6.4.4.3 WLZ TL-TM
6.4.4.4 WLZ do tablic administracyjnych

6.4.4.5
Oprzewodowanie gniazd, wypustów oświetleniowych i wypustów zasilających 230V i 
400V w budynku

6.4.5 Biały montaż (oprawy oświetleniowe, osprzęt)
6.4.5.1 Oprawy oświetleniowe
6.4.5.2 Osprzęt (gniazda, włączniki, czujki ruchu, wyłączniki ppoż, itp)
6.4.5.3 Ogrzewanie rur instalacji sanitarnej
6.4.5.4 System detekcji gazów 
6.4.5.5 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.6 Uziemienie, instalacja odgromowa
6.4.6.1 Uziom
6.4.6.2 Instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze
6.4.6.3 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza (budynek KG)
6.4.7 Instalacja oddymiania klatki schodowej
6.4.7.1 Okablowanie
6.4.7.2 Urządzenia
6.4.7.3 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.8 Instalacja domofonowa
6.4.8.1 Okablowanie w budynku
6.4.8.2 Okablowanie miedzy budynkami i do furtki wejsciowej oraz stacja bramowa
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6.4.8.3 Urządzenia w budynku
6.4.8.4 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza (budynek KG)
6.4.9 Instalacja telewizji zbiorczej satelitarnej
6.4.9.1 Okablowanie
6.4.9.2 Urządzenia
6.4.9.3 Zestaw anten
6.4.9.4 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.10 Sieć strukturalna (internet, telefon, TVK, światłowód)
6.4.10.1 Telwizja kablowa - przewód RG6
6.4.10.2 Internet, telefon - przewód 2x UTP 5kat
6.4.10.3 Światłowód jednomodowy dwuwłóknowy
6.4.10.4 GPD
6.4.10.5 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.5 Wentylacja mechaniczna
6.5.1 Wentylacja mechaniczna garażu, pom. Techn. 
6.5.1.1 kanały w pionach z klapami p.poż
6.5.1.2 kanały w garażu
6.5.1.3 Wentylatory bytowe garażu
6.5.1.4 Kratki, czerpnie, wyrzutnie
6.5.1.5 Pomiary i regulacja, rozruchy
6.5.2 Wentylacja pomieszczeń technicznych
6.5.2.1 Wentylacja przedsionków
6.5.2.2 Wentylacja separatorów
6.6 Wentylacja grawitacyjna
6.6.1 Wentylacja grawitaryjna zakończona nasadami kominowymi
6.7 Odwodnienia liniowe garażu i wjazdu do garażu
6.7.1 Korytka odwadniające garażu
6.8 Wentylacja mechaniczna
6.8.1 Wentylacja mechaniczna mieszkań
6.8.1.1 Kanały spiro z izolacją i klapami zwrotnymi
6.8.1.2 Kratki wentylacyjne
6.8.1.3 Wyrzutnie ścienne na kominach
6.8.1.4 Wentylatory kanałowe
6.5.1.5 Uruchomienie instalacji
6.8.2 Instalacja elektryczna do wentylacji mechanicznej (w tym maszty odgromowe)
6.8.2.1 Instalacja elektryczna do wentylacji mechanicznej (w tym maszty odgromowe)
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lp Nazwa zadania

A Zielona Dolina 2. Etap 2. Budynki 1-25
1 Stan zero
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 wykopy pod budynki ze złożeniem materiału pod późniejsze zasypki
1.1.2 wykopy z odwozem urobku
1.1.3 obsypanie z zagęszczeniem
1.2 Fundamenty
1.2.1 wymiana gruntu pod płytę fundamentową
1.2.1.1 wymiana gruntu pod płytę fundamentową - materiał Inwestora
1.2.2 podkład z chudego betonu  
1.2.2.1 podkład z chudego betonu - C8/10 gr. 10 cm
1.2.3 płyta denna
1.2.3.1 betonowanie płyty - beton C30/37 W8
1.2.3.2 ławy fundamentowe - beton C30/37
1.2.3.3 ściany studni schładzającej C30/37, gr. 15 cm
1.2.3.4 ściany fundamentowe C30/37 gr. 25 cm
1.2.3.5 technologia TBW dla płyty (folia PE, styropian w klinach)
1.2.3.6 zbrojenie płyty, ław i ścian fundamentowych
1.3 Konstrukcja stanu "0"
1.3.1 elementy żelbetowe stanu "0"
1.3.1.1 ściany C30/37 gr. 20 cm
1.3.1.2 zbrojenie ścian gr. 20 cm
1.3.1.3 ściany C30/37 gr. 18 cm
1.3.1.4 zbrojenie scian gr. 18 cm
1.3.1.5 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
1.3.1.6 zbrojenie ścian gr. 15 cm
1.3.1.7 słupy C30/37
1.3.1.8 zbrojenie słupów zewnętrznych
1.3.1.9 belki, napdroża C30/37
1.3.1.10 zbrojenie belek, nadproży
1.3.1.11 strop gr. 18 cm C30/37
1.3.1.12 zbrojenie stropu gr. 18 cm
1.3.1.13 strop gr. 20 cm C30/37
1.3.1.14 zbrojenie stropu gr. 20 cm
1.3.1.15 strop gr. 22 cm C30/37
1.3.1.16 zbrojenie stropu gr. 22 cm
1.3.1.17 strop gr. 30 cm C30/37
1.3.1.18 zbrojenie stropu gr. 30 cm
1.3.1.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C30/37
1.3.1.20 zbrojenie schodów
1.3.2 izolacje pionowe 
1.3.2.1 technologia TBW dla ścian zewnętrznych
1.3.3 izolacje pionowe obwodowe - cieplne
1.3.3.1 izolacja gr. 10 cm + klej
1.3.3.2 folia kubełkowa
1.3.3.3 hydroizolacja ścian i ław fundamentowych typu lekkiego
2 Stan surowy otwarty
2.1 Konstrukcja żelbetowa
2.1.1 konstrukcja żelbetowa parteru
2.1.1.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.1.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.1.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.1.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.1.5 belki C30/37
2.1.1.6 zbrojenie belek
2.1.1.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.1.8 zbrojenie słupów
2.1.1.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.1.10 zbrojenie scian gr. 16 cm
2.1.1.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.1.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.1.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
2.1.1.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.1.15 balustrady żelbetowe gr. 15 cm, C25/30
2.1.1.16 zbrojenie balustrad gr. 15 cm
2.1.1.17 balustrady żelbetowe gr. 12 cm, C25/30
2.1.1.18 zbrojenie balustrad gr. 12 cm
2.1.1.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C30/37
2.1.1.20 zbrojenie biegów i spoczników
2.1.1.21 zbrojenie comax
2.1.1.22 schody zewnetrzne, C25/30
2.1.1.23 zbrojenie śchodów zewnętrznych
2.1.1.24 dylatacja z wełny gr. 2 cm
2.1.1.25 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.1.26 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.2 konstrukcja żelbetowa 1 piętra
2.1.2.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.2.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.2.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.2.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.2.5 belki  C30/37
2.1.2.6 zbrojenie belek
2.1.2.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.2.8 zbrojenie słupów
2.1.2.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.2.10 zbrojenie ścian gr. 16 cm
2.1.2.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.2.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.2.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
2.1.2.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.2.15 balustrady żelbetowe gr. 15 cm, C25/30
2.1.2.16 zbrojenie balustrad gr. 15 cm
2.1.2.17 balustrady żelbetowe gr. 12 cm, C25/30
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2.1.2.18 zbrojenie balustrad gr. 12 cm
2.1.2.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C25/30
2.1.2.20 zbrojenie schodów i biegów
2.1.2.21 zbrojenie comax
2.1.2.22 dylatacja gr. 2 cm
2.1.2.23 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.2.24 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.3 konstrukcja żelbetowa 2 piętra
2.1.3.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.3.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.3.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.3.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.3.5 belki C30/37
2.1.3.6 zbrojenie belek
2.1.3.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.3.8 zbrojenie słupów
2.1.3.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.3.10 zbrojenie ścian gr. 16 cm
2.1.3.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.3.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.3.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm (balustrady balkonowe)
2.1.3.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.3.15 schody żelbetowe gr. 18 cm C25/30
2.1.3.16 zbrojenie schodów i biegów
2.1.3.17 zbrojenie comax
2.1.3.18 dylatacja z wełny gr. 2 cm
2.1.3.19 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.3.20 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.4 konstrukcja żelbetowa na dachu
2.1.4.1 nadszybie gr. 15 cm, C25/30
2.1.4.2 nadszybie gr. 20 cm, C25/30
2.1.4.3 zbrojenie nadszybia
2.1.4.4 belki, wieńce C25/30
2.1.4.5 zbrojenie belek, wieńcy
2.1.4.6 słupy, trzpienie C25/30
2.1.4.7 zbrojenie  słupów
2.1.4.8 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.4.9 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.2 Konstrukcje murowe - ściany osłonowe
2.2.1 osłonowe parteru
2.2.1.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.1.2 filarki z cegły pełnej klasy 20 Mpa, gr. 25 cm
2.2.1.3 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.2 osłonowe 1 piętro
2.2.2.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.2.2 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.3 osłonowe 2 piętro
2.2.3.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.3.2 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.4 osłonowe  - kotłownia
2.2.4.1 ściany zewnętrzne kotłowni - gr. 19 cm
3 Stan surowy zamknięty
3.1 Konstrukcja i pokrycie dachu
3.1.1 konstrukcja stropodachu (filaki żelbetowe, wieniec na attyce, ściany attyki)
3.1.1.1 trzpienie żelbetowe w ścianach attyk + wieniec
3.1.1.2 zbrojenie trzpieni i wieńca
3.1.1.3 ściany attyki gr. 19 cm
3.1.2 kominy murowane z ociepleniem + ocieplenie attyk z wyprawą
3.1.2.1 wymurowanie gr. 12 cm
3.1.2.2 kominy - docieplenie + zatopienie siatki
3.1.2.3 kominy - wyprawa elewacyjna
3.1.2.4 atyki - docieplenie + zatopienie siatki
3.1.2.5 attyki - wyprawa elewacyjna
3.1.3 czapki kominowe
3.1.3.1 czapki betonowe gr. 10 cm
3.1.4 pokrycie dachu i obróbki blacharskie, zadaszenia balkonów, wejść do klatek
3.1.4.1 folia pe
3.1.4.2 stryropian eps 100 gr. 20 cm
3.1.4.3 szlichta cementowa gr. 4 cm zbrojona siatką (styropian schodkowo)
3.1.4.4 2 x papa termozgrzewalna
3.1.4.5 listwy dociskowe, kliny w narożach
3.1.4.6 obróbki blacharskie
3.1.4.7 rynna
3.1.4.8 rura spustowa fi 10 cm
3.1.4.9 płyta osb
3.1.4.10 pokrycie papowe na więźbie drewnianej
3.1.4.11 przelewy awaryjne
3.1.4.12 wpusty dachowe - tylko montaż
3.1.4.13 styropian gr.5cm pod obróbkę blacharską
3.1.5 klapy dymowe
3.1.5.1 klapa dymowa
3.2 Stolarka i ślusarka okienna
3.2.1 stolarka okienna PVC
3.2.1.1 okna pcv
3.2.1.2 nawiewniki cisnieniowe  (37-38 dB), osprzęt okienny (klamki, osłonki, itp..)
3.2.1.3 nawiewniki okienne eht
3.2.2 ślusarka aluminiowa
3.2.2.1 witryny aluminowe
3.2.2.2 nawiewniki okienne wszybowe
4 Roboty wykończeniowe wewnętrzne
4.1. Roboty murowe
4.1.1 Roboty murowe wewnętrzne garażu
4.1.1.1 wewnętrzne silka 12
4.1.1.1.1 silka E12
4.1.1.2 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.1.2.1 gr. 12 cm w garażu
4.1.1.2.2 nadproża
4.1.2 Roboty murowe wewnętrzne parteru
4.1.2.1 wewnętrzne silka 12
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4.1.2.1.1 silka E12
4.1.2.1.2 nadproża
4.1.2.2 wewnętrzne silka 18
4.1.2.2.1 silka e18a nośne
4.1.2.2.2 silka e18a nienośne
4.1.2.2.3 nadproża L19
4.1.2.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.2.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.2.3.2 nadproża porotherm
4.1.2.4 wewnętrzne silka E8
4.1.2.4.1 silka E8
4.1.2.5 kominy wentylacyjne murowane
4.1.2.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.2.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.2.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.2.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.2.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.3 Roboty murowe wewnętrzne 1 piętra
4.1.3.1 wewnętrzne silka 12
4.1.3.1.1 silka E12
4.1.3.1.2 nadproża
4.1.3.2 wewnętrzne silka 18
4.1.3.2.1 silka e18a nośne
4.1.3.2.2 silka e18a nienośne
4.1.3.2.3 nadproża L19
4.1.3.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.3.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.3.3.2 nadproża porotherm
4.1.3.4 wewnętrzne silka E8
4.1.3.4.1 silka E8
4.1.3.5 kominy wentylacyjne murowane
4.1.3.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.3.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.3.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.3.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.3.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.4 Roboty murowe wewnętrzne 2 piętra
4.1.4.1 wewnętrzne silka 12
4.1.4.1.1 silka E12
4.1.4.1.2 nadproża
4.1.4.2 wewnętrzne silka 18
4.1.4.2.1 silka e18a nośne
4.1.4.2.2 silka e18a nienośne
4.1.4.2.3 nadproża L19
4.1.4.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.4.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.4.3.2 nadproża porotherm
4.1.4.4 wewnętrzne silka E8
4.1.4.4.1 silka E8
4.1.4.5 kominy wentylacyjne murowane
4.4.1.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.4.1.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.4.1.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.4.1.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.4.1.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.5 Roboty murowe wewnętrzne kotłowni i ponad dachem
4.1.5.1 wewnętrzne silka 12
4.1.5.1.1 silka E12
4.1.5.2 wewnętrzne silka 18
4.1.5.2.1 silka e18a
4.1.5.3 wewnętrzne silka E8
4.1.5.3.1 silka E8
4.1.5.4 kominy wentylacyjne murowane
4.1.5.4.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.5.4.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.5.4.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.5.4.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.5.4.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.2 Tynki, docieplenia, zabudowy
4.2.1 docieplenie garażu wełna 10 cm
4.2.1.1 wełna ,system garażowy - przyklejenie wełny
4.2.1.2 wełna, system garażowy - wyprawa wykończeniowa
4.2.2 docieplenie garażu wełna 5 cm
4.2.2.1 wełna, system garażowy - przyklejenie wełny
4.2.2.2 wełna, system garażowy - wyprawa wykończeniowa
4.2.3 tynki w lokalach - parter
4.2.3.1 tynk gipsowy
4.2.3.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.3.3 kratki pcv 14x21 cm
4.2.3.4 kratki pc fi 125
4.2.4 tynki w lokalach - 1 piętro
4.2.4.1 tynk gipsowy
4.2.4.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.4.3 kratki pc fi 125
4.2.5 tynki w lokalach - 2 piętro
4.2.5.1 tynk gipsowy
4.2.5.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.5.3 kratki pc fi 125
4.2.6 tynki w komunikacji garaż
4.2.6.1 tynk cem-wap/gipsowe
4.2.7 tynki i docieplenia w komunikacji -  parter
4.2.7.1 tynk gipsowy
4.2.7.2 tynk cem-wap
4.2.7.3 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 10 cm - wiatrołap
4.2.7.4 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 5 cm - wiatrołap
4.2.7.5 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
4.2.7.6 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.8 tynki i docieplenia w komunikacji - 1 piętro
4.2.8.1 tynk gipsowy
4.2.8.2 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
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4.2.8.3 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.9 tynki i docieplenia w komunikacji - 2 piętro
4.2.9.1 tynk gipsowy
4.2.9.2 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
4.2.9.3 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.10 tynki i docieplenia w komunikacji - kotłownia
4.2.10.1 tynk gipsowy
4.2.11 tynki w pom. technicznych garażu
4.2.11.1 tynk cem-wap
4.2.12 tynki w pom. technicznych parteru
4.2.12.1 tynk gipsowy
4.2.12.2 tynk cem-wap

4.2.12.3 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 10 cm - kotłownia, hydrofornia
4.2.12.4 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 5 cm - kotłownia, hydrofornia
4.2.12.5 kratki wentylacyjne 14x14 cm
4.2.12.6 kratki wentylacyjne 25x25 cm
4.2.13 tynki w pom. technicznych 1 piętra
4.2.13.1 tynk gipsowy
4.2.14 tynki w pom. technicznych 2 piętra
4.2.14.1 tynk gipsowy
4.2.15 tynki w pom. technicznych - kotłownia
4.2.15.1 tynk gipsowy
4.2.16 zabudowy GK
4.2.16.1 sufity podwieszane - 2 piętro
4.2.16.2 sufity podwieszane - korytarz kotłownia
4.2.16.3 zabudowy GK
4.2.16.4 sufity podwieszane - kotłwonia płyta 2xGKF
4.2.16.5 wygłuszenie rur spustowych
4.2.16.6 przeciwpożarowy zawór odcinający 125 EIS 60
4.3 Szlichty i izolacje
4.3.1 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - parter
4.3.2 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - 1 piętro
4.3.3 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - 2 piętro
4.3.4 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja parter
4.3.5 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja - 1 piętro
4.3.6 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja - 2 piętro
4.3.7 szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - garaż

4.3.8
szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - parter, 1 piętro, 2 piętro (w tym 
kotłownia jeżeli jest zlokalizowana na parterze)

4.3.9 szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - kotłownia
4.4 Posadzka w garażu
4.4.1 beton c20/25, zbrojenie rozproszone 0,6 kg/m3, średnia grubość 15 cm
4.5 Drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych
4.5.1 Dostawa i montaż ościeżnic budowlanych

4.5.2
Dostawa i montaż ościeżnic docelowych oraz uzbrojonych skrzydeł drzwiowych wraz z 
wkładkami budowlanymi – drzwi bez EI

4.5.3
Dostawa i montaż ościeżnic docelowych oraz uzbrojonych skrzydeł drzwiowych wraz z 
wkładkami budowlanymi – drzwi EI30

4.5.4 Dostawa i montaż okuć, klamek, wizjerów, itp.
4.6 Ślusarka stalowa i stolarka drzwiowa
4.6.1 drzwi techniczne stalowe pełne
4.6.1.1 drzwi D9 - bud. KG
4.6.1.2 drzwi D11 - bud. L
4.6.1.3 drzwi D4 - 1,13x2,07m - do kotłowni i hydroforni - budynek Cu
4.6.1.4 drzwi D5, D6 - do kotłowni, 115+50x207 cm - bud. C, Cm
4.6.1.5 drzwi D5 - do pom wodomierza 115x207 cm - bud. Cm
4.6.1.6 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.2 drzwi techniczne stalowe EI 30 pełne
4.6.2.1 drzwi D4 - 1,03x2,07m - budynek Cm
4.6.2.2 drzwi D5 30+90x200 do hydroforni - bud. K
4.6.2.3 drzwi D4 80x200 do pomieszczeń technicznych - bud. K
4.6.2.4 drzwi D4, D5 - budynek KG i L
4.6.2.5 drzwi D7 - budynek L
4.6.2.6 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.3 drzwi techniczne stalowe EI 30 z przeszkleniem
4.6.3.1 drzwi D8 - budynek KG
4.6.3.2 drzwi D9 - budynek L
4.6.3.3 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.4 drzwi techniczne stalowe EI 60 pełne
4.6.4.1 drzwi D6 90x200 do kotłowni - bud. K
4.6.4.2 drzwi D7 - budynek KG
4.6.4.3 drzwi D6 - budynek KG
4.6.4.4 drzwi D8 - budynek L
4.6.4.5 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.5 wycieraczki i inne drobne elementy
4.6.5.1 wycieraczka zewnętrzna aluminiowa+szlam
4.6.5.2 żaluzja czerpni 145x45
4.6.5.3 kratki wentylacyjne stropodach 14x14 cm
4.6.5.4 blacha ryflowana - przykrycie studzienki schładzającej
4.6.5.5 schody stalowe w kotłowni 4x18,25x25 cm
4.6.6 drzwiczki rewizyjne
4.6.1 drzwiczki rewizyjne - parter
4.6.2 drzwiczki rewizyjne - 1 piętro
4.6.3 drzwiczki rewizyjne - 2 piętro
4.6.7 drabiny stalowe
4.6.7.1 drabiny dł 3 mb
4.6.8 drzwi drewniane płycinowe pełne
4.6.8.1 drzwi D5
4.6.8.2 drzwi D6
4.6.8.3 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.9 wygrodzenia boksów z siatki z drzwiami
4.6.9.1 wygrodzenie boksów z siatki stalowej, np.. UTS typ SG firmy Janus
4.6.9.2 drzwi do boksów
4.7 Ślusarka aluminiowa
4.7.1 ślusarka aluminiowa drzwiowa
4.7.1.1 drzwi D1 - 1,7x2,4 m - bud. C, Cm zew.
4.7.1.2 drzwi D2 - 1,7x2,4 m - bud. Cu zew.
4.7.1.3 drzwi D2 - 1,7x2,4 m - bud. C, Cm wew.
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4.7.1.4 drzwi D5 - 1,7x2,4 m - bud. Cu wew.
4.7.1.5 drzwi D1 - 1,7x2,42 m - bud. Cu (wejścia do usług)
4.7.1.6 drzwi D3 - 1,1x2,4 - bud. Cu zew
4.7.1.7 drzwi D1 - 1,25x2,35 m - bud. K zew.
4.7.1.8 drzwi D1 - 1,4x2,4 m - bud. L i KG zew.
4.7.1.9 drzwi D2 - 1,4x2,4 m - bud. L wew.
4.7.2 ślusarka aluminiowa drzwiowa EI 30
4.7.2.1 drzwi D2 - 1,25x2,35 - bud. KG i K
4.7.2.2 drzwi D10 - 1,05x2,07 - bud. L
4.8 Bramy garażowe
4.8.1 brama garażowa 5x2,16 m
4.8.2 piloty do bramy
4.9 Wykończenie ścian i posadzek - okładziny
4.9.1 komunikacja - garaż
4.9.1.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.1.2 fugowanie
4.9.1.3 cokoły
4.9.2 komunikacja - parter
4.9.2.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.2.2 fugowanie
4.9.2.3 cokoły
4.9.2.4 płytki gresowe przy drzwiach do mieszkań (z fugowaniem)
4.9.3 komunikacja - 1 piętro
4.9.3.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.3.2 fugowanie
4.9.3.3 cokoły
4.9.3.4 płytki gresowe przy drzwiach do mieszkań (z fugowaniem)
4.9.4 komunikacja - 2 piętro
4.9.4.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.4.2 fugowanie
4.9.4.3 cokoły
4.9.4.4 płytki gresowe przy drzwiachdo mieszkań (z fugowaniem)
4.9.5 pom. techniczne - garaż
4.9.5.1 gres techniczny posadzka
4.9.5.2 fugowanie
4.9.5.3 cokoły
4.9.6 pom. techniczne - parter
4.9.6.1 gres techniczny posadzka
4.9.6.2 płytki ścienne
4.9.6.3 fugowanie
4.9.6.4 cokół
4.9.7 pom. techniczne - 1 piętro
4.9.7.1 gres techniczny posadzka
4.9.7.2 fugowanie
4.9.7.3 cokoły
4.9.8 pom. techniczne - 2 piętro
4.9.8.1 gres techniczny posadzka
4.9.8.2 fugowanie
4.9.8.3 cokoły
4.9.9 pom. techniczne - kotłownia
4.9.9.1 gres techniczny posadzka
4.9.9.2 fugowanie
4.9.9.3 cokoły
4.10 Parapety wewnętrzne
4.10.1 parter
4.10.1.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.10.2 1 piętro
4.10.2.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.10.3 2 piętro
4.10.3.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.11 Roboty malarskie
4.11.1 Roboty malarskie wewnętrzne - garaż
4.11.1.1 komunikacja
4.11.1.1.1 malowanie
4.11.1.2 pom. techniczne
4.11.1.2.1 malowanie techniczne
4.11.2 Roboty malarskie wewnętrzne - parter
4.11.2.1 lokale
4.11.2.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.2.2 komunikacja
4.11.2.2.1 malowanie na gotowo
4.11.2.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.2.3 pom. techniczne
4.11.2.3.1 malowanie techniczne
4.11.3 Roboty malarskie wewnętrzne - 1 piętro
4.11.3.1 lokale
4.11.3.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.3.2 komunikacja
4.11.3.2.1 malowanie na gotowo
4.11.3.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.3.3 pom. techniczne
4.11.3.3.1 malowanie techniczne
4.11.4 Roboty malarskie wewnętrzne - 2 piętro
4.11.4.1 lokale
4.11.4.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.4.2 komunikacja
4.11.4.2.1 malowanie na gotowo
4.11.4.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.4.3 pom. techniczne
4.11.4.3.1 malowanie techniczne
4.11.5 Roboty malarskie wewnętrzne - kond. kotłowni
4.11.5.1 komunikacja
4.11.5.1.1 malowanie na gotowo
4.11.5.2 pom. techniczne
4.11.5.2.1 malowanie techniczne
4.12 Balustrady wewnętrzne
4.12.1 balustrady klatek schodowych
4.12.1.1 stal czarna malowana proszkowo + siatka
4.12.1.2 bramka antypaniczna
4.13 Windy, podnośniki, wykończenie szybów
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4.13.1 Winda 4 przystanki
4.13.1.1 630 kg, 1,1x1,4m
4.13.1.2 odbiory, udt, uruchomienie
4.13.1.3 malowanie szybu windowego
4.14 Wizualizacja i skrzynki na listy
4.14.1 wizualizacja budynków i terenu osiedla
4.14.1.1 wizualizacja budynków i osiedla
4.14.2 skrzynki na listy
4.14.2.1 skrzynki na listy
4.14.3 gabloty
4.14.3.1 gablota
4.15 Organizacja ruchu w garażu i wyposażenie
4.15.1 org. ruchu /pasy, oznakowanie, zabezp. ścian i słupów/
4.15.1.1 oznakowanie poziome garażu
4.15.1.2 oznakowanie pionowe garażu
4.15.2 wyposażenie garażu /gaśnice, koce gaśnicze/
4.15.2.1 wyposażenie p.poż
4.16 Sprzątanie
4.16.1 sprzątanie
5 Roboty wykończeniowe zewnętrzne
5.1 Elewacje
5.1.1 elewacja lekka-mokra - północna
5.1.1.1 przyklejenie styropianu
5.1.1.2 zatopienie siatki
5.1.1.3 wyprawa
5.1.1.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.1.5 parapety zewnętrzne
5.1.1.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.2 elewacja lekka-mokra - południowa
5.1.2.1 przyklejenie styropianu
5.1.2.2 zatopienie siatki
5.1.2.3 wyprawa
5.1.2.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.2.5 parapety zewnętrzne
5.1.2.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.3 elewacja lekka-mokra - wschodnia
5.1.3.1 przyklejenie styropianu
5.1.3.2 zatopienie siatki
5.1.3.3 wyprawa
5.1.3.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.3.5 parapety zewnętrzne
5.1.3.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.4 elewacja lekka-mokra - zachodnia
5.1.4.1 przyklejenie styropianu
5.1.4.2 zatopienie siatki
5.1.4.3 wyprawa
5.1.4.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.4.5 parapety zewnętrzne
5.1.4.6 wygłuszenie rur spustowych
5.2 Balustrady zewnętrzne
5.2.1 balustrady balkonowe - parter
5.2.1.1 marki
5.2.1.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.1.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.2 ekrany dzielące balkony - parter
5.2.2.1 marki
5.2.2.2 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.2.3 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,5 m
5.2.3 balustrady balkonowe - 1 piętro
5.2.3.1 marki
5.2.3.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.3.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.4 ekrany dzielące balkony - 1 piętro
5.2.4.1 marki
5.2.4.1 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.5 balustrady balkonowe - 2 piętro
5.2.5.1 marki
5.2.5.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.5.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.6 ekrany dzielące balkony - 2 piętro
5.2.6.1 marki
5.2.6.2 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.7 kratki kominowe
5.2.7.1 kratki kominowe
5.3 Szlichty i izolacje
5.3.1 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja północna

5.3.2 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja północna

5.3.3
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja północna

5.3.4 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja południowa
5.3.5 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja południowa

5.3.6
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja południowa

5.3.7 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja wchodnia
5.3.8 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja wschodnia

5.3.9
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja wschodnia

5.3.10 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja zachodnia
5.3.11 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja zachodnia

5.3.12
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja zachodnia

6 Instalacje wewnętrzne
6.1 Instalacje wod.-kan. + instalacja gazu
6.1.1 Kondygnacja garażu
6.1.1.1 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
6.1.1.1.1 poziomy w garażach
6.1.1.1.2 Izolacja termiczna poziomów
6.1.1.2 instalacja hydrantowa
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6.1.1.2.1 Instalacja hydrantowa
6.1.1.2.2 Montaż szafek i zaworów hydrantowych
6.1.1.2.3 Dostawa i montaż zestawu hydroforowego
6.1.1.2.4 Rozruch zestawu hydroforowego
6.1.1.2.5 Próba szczelności
6.1.1.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
6.1.1.3.1 poziomy w garażach
6.1.1.4 Instalacja kanalizacji deszczowej
6.1.1.4.1 poziomy w garażach
6.1.1.4.2 Instalacja podposadzkowa w płycie fundamentowej
6.1.1.4.3 Separatory
6.1.2 Kondygnacje nadziemne
6.1.2.1 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
6.1.2.1.1 piony
6.1.2.1.2 Izolacja termiczna pionów
6.1.2.1.3 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (parter)
6.1.2.1.4 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (I pietro)
6.1.2.1.5 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (II piętro)
6.1.2.1.6 dostawa i montaż wodomierzy, 
6.1.2.1.7 dostawa i montaż osprzętu
6.1.2.1.8 Montaż przejść p.poż.
6.1.2.1.9 Próba szczelności
6.1.2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
6.1.2.2.1 piony
6.1.2.2.2 Instalacja lokalowa (parter)
6.1.2.2.3 Instalacja lokalowa (I pietro)
6.1.2.2.4 Instalacja lokalowa (II piętro)
6.1.2.2.5 Rury wywiewne
6.1.2.3 Instalacja kanalizacji deszczowej
6.1.2.3.1 piony
6.1.2.3.2 Montaż wpustów dachowych
6.1.2.4 Instalacja gazowa
6.1.2.4.1 Instalacja gazowa (parter)
6.1.2.4.2 Instalacja gazowa (I piętro)
6.1.2.4.3 Instalacja gazowa (II piętro)
6.1.2.4.4 piony i poziomy w garażu
6.1.2.4.5 stelaże pod gazomierz

6.1.2.4.6
Włączenie do punktu redukcyjno - pomiarowego wraz z próbami szczelności i 
odbiorami

6.2 Instalacje C.O.
6.2.1 piony
6.2.2 Izolacja termiczna pionów
6.2.3 Instalacja lokalowa (parter)
6.2.4 Instalacja lokalowa (I pietro)
6.2.5 Instalacja lokalowa (II piętro)
6.2.6 Montaż grzejników (parter)
6.2.7 Montaż grzejników (1 piętro)
6.2.8 Montaż grzejników (2 piętro)
6.2.9 Montaż głowic termostatycznych
6.2.10 Montaż liczników ciepła
6.2.11 Montaż zaworów podpionowych i regulacyjnych
6.2.12 Próba szczelności
6.3 Kotłownia gazowa
6.3.1 Kotłownia - technologia, dostawa i montaż
6.3.2 próby, odbiory, dokumentacja powykonawcza
6.4 Instalacje elektryczne i teletechniczne
6.4.1 Instalacje w mieszkaniach

6.4.1.1
Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - parter (w budynku CU 
w usługach)

6.4.1.2 Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - I piętro
6.4.1.3 Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - II piętro 

6.4.1.4
Wykonanie instalacji teletechnicznej (przed wylewką) w mieszkaniach (w budynku CU 
również w usługach)

6.4.1.5 Montaż tablic mieszkaniowych (w budynku CU również tablice TU)
6.4.1.6 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - parter 
6.4.1.7 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - I piętro 
6.4.1.8 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - II piętro
6.4.1.9 Pomiary instalacji w mieszkaniach, dokumentacja powykonawcza
6.4.2 Rozdzielnie
6.4.2.1 TL-P 
6.4.2.2 TL-1 
6.4.2.3 TL-2 
6.4.2.4 TG 
6.4.2.5 Tablice administracyjne (TA, TK, itd.)
6.4.3 Trasy kablowe
6.4.3.1 Trasy kablowe (korytka, drabinki, przusty i przejścia ppoż)
6.4.4 Wewnętrzne linie zasilające, okablowanie cześci wspólnych
6.4.4.1 WLZ ZK - TG
6.4.4.2 WLZ TG-TL 
6.4.4.3 WLZ TL-TM
6.4.4.4 WLZ do tablic administracyjnych

6.4.4.5
Oprzewodowanie gniazd, wypustów oświetleniowych i wypustów zasilających 230V i 
400V w budynku

6.4.5 Biały montaż (oprawy oświetleniowe, osprzęt)
6.4.5.1 Oprawy oświetleniowe
6.4.5.2 Osprzęt (gniazda, włączniki, czujki ruchu, wyłączniki ppoż, itp)
6.4.5.3 Ogrzewanie rur instalacji sanitarnej
6.4.5.4 System detekcji gazów 
6.4.5.5 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.6 Uziemienie, instalacja odgromowa
6.4.6.1 Uziom
6.4.6.2 Instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze
6.4.6.3 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza (budynek KG)
6.4.7 Instalacja oddymiania klatki schodowej
6.4.7.1 Okablowanie
6.4.7.2 Urządzenia
6.4.7.3 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.8 Instalacja domofonowa
6.4.8.1 Okablowanie w budynku
6.4.8.2 Okablowanie miedzy budynkami i do furtki wejsciowej oraz stacja bramowa
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6.4.8.3 Urządzenia w budynku
6.4.8.4 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza (budynek KG)
6.4.9 Instalacja telewizji zbiorczej satelitarnej
6.4.9.1 Okablowanie
6.4.9.2 Urządzenia
6.4.9.3 Zestaw anten
6.4.9.4 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.10 Sieć strukturalna (internet, telefon, TVK, światłowód)
6.4.10.1 Telwizja kablowa - przewód RG6
6.4.10.2 Internet, telefon - przewód 2x UTP 5kat
6.4.10.3 Światłowód jednomodowy dwuwłóknowy
6.4.10.4 GPD
6.4.10.5 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.5 Wentylacja mechaniczna
6.5.1 Wentylacja mechaniczna garażu, pom. Techn. 
6.5.1.1 kanały w pionach z klapami p.poż
6.5.1.2 kanały w garażu
6.5.1.3 Wentylatory bytowe garażu
6.5.1.4 Kratki, czerpnie, wyrzutnie
6.5.1.5 Pomiary i regulacja, rozruchy
6.5.2 Wentylacja pomieszczeń technicznych
6.5.2.1 Wentylacja przedsionków
6.5.2.2 Wentylacja separatorów
6.6 Wentylacja grawitacyjna
6.6.1 Wentylacja grawitaryjna zakończona nasadami kominowymi
6.7 Odwodnienia liniowe garażu i wjazdu do garażu
6.7.1 Korytka odwadniające garażu
6.8 Wentylacja mechaniczna
6.8.1 Wentylacja mechaniczna mieszkań
6.8.1.1 Kanały spiro z izolacją i klapami zwrotnymi
6.8.1.2 Kratki wentylacyjne
6.8.1.3 Wyrzutnie ścienne na kominach
6.8.1.4 Wentylatory kanałowe
6.5.1.5 Uruchomienie instalacji
6.8.2 Instalacja elektryczna do wentylacji mechanicznej (w tym maszty odgromowe)
6.8.2.1 Instalacja elektryczna do wentylacji mechanicznej (w tym maszty odgromowe)
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lp Nazwa zadania

A Zielona Dolina 2. Etap 2. Budynki 1-25
1 Stan zero
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 wykopy pod budynki ze złożeniem materiału pod późniejsze zasypki
1.1.2 wykopy z odwozem urobku
1.1.3 obsypanie z zagęszczeniem
1.2 Fundamenty
1.2.1 wymiana gruntu pod płytę fundamentową
1.2.1.1 wymiana gruntu pod płytę fundamentową - materiał Inwestora
1.2.2 podkład z chudego betonu  
1.2.2.1 podkład z chudego betonu - C8/10 gr. 10 cm
1.2.3 płyta denna
1.2.3.1 betonowanie płyty - beton C30/37 W8
1.2.3.2 ławy fundamentowe - beton C30/37
1.2.3.3 ściany studni schładzającej C30/37, gr. 15 cm
1.2.3.4 ściany fundamentowe C30/37 gr. 25 cm
1.2.3.5 technologia TBW dla płyty (folia PE, styropian w klinach)
1.2.3.6 zbrojenie płyty, ław i ścian fundamentowych
1.3 Konstrukcja stanu "0"
1.3.1 elementy żelbetowe stanu "0"
1.3.1.1 ściany C30/37 gr. 20 cm
1.3.1.2 zbrojenie ścian gr. 20 cm
1.3.1.3 ściany C30/37 gr. 18 cm
1.3.1.4 zbrojenie scian gr. 18 cm
1.3.1.5 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
1.3.1.6 zbrojenie ścian gr. 15 cm
1.3.1.7 słupy C30/37
1.3.1.8 zbrojenie słupów zewnętrznych
1.3.1.9 belki, napdroża C30/37
1.3.1.10 zbrojenie belek, nadproży
1.3.1.11 strop gr. 18 cm C30/37
1.3.1.12 zbrojenie stropu gr. 18 cm
1.3.1.13 strop gr. 20 cm C30/37
1.3.1.14 zbrojenie stropu gr. 20 cm
1.3.1.15 strop gr. 22 cm C30/37
1.3.1.16 zbrojenie stropu gr. 22 cm
1.3.1.17 strop gr. 30 cm C30/37
1.3.1.18 zbrojenie stropu gr. 30 cm
1.3.1.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C30/37
1.3.1.20 zbrojenie schodów
1.3.2 izolacje pionowe 
1.3.2.1 technologia TBW dla ścian zewnętrznych
1.3.3 izolacje pionowe obwodowe - cieplne
1.3.3.1 izolacja gr. 10 cm + klej
1.3.3.2 folia kubełkowa
1.3.3.3 hydroizolacja ścian i ław fundamentowych typu lekkiego
2 Stan surowy otwarty
2.1 Konstrukcja żelbetowa
2.1.1 konstrukcja żelbetowa parteru
2.1.1.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.1.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.1.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.1.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.1.5 belki C30/37
2.1.1.6 zbrojenie belek
2.1.1.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.1.8 zbrojenie słupów
2.1.1.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.1.10 zbrojenie scian gr. 16 cm
2.1.1.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.1.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.1.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
2.1.1.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.1.15 balustrady żelbetowe gr. 15 cm, C25/30
2.1.1.16 zbrojenie balustrad gr. 15 cm
2.1.1.17 balustrady żelbetowe gr. 12 cm, C25/30
2.1.1.18 zbrojenie balustrad gr. 12 cm
2.1.1.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C30/37
2.1.1.20 zbrojenie biegów i spoczników
2.1.1.21 zbrojenie comax
2.1.1.22 schody zewnetrzne, C25/30
2.1.1.23 zbrojenie śchodów zewnętrznych
2.1.1.24 dylatacja z wełny gr. 2 cm
2.1.1.25 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.1.26 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.2 konstrukcja żelbetowa 1 piętra
2.1.2.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.2.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.2.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.2.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.2.5 belki  C30/37
2.1.2.6 zbrojenie belek
2.1.2.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.2.8 zbrojenie słupów
2.1.2.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.2.10 zbrojenie ścian gr. 16 cm
2.1.2.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.2.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.2.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
2.1.2.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.2.15 balustrady żelbetowe gr. 15 cm, C25/30
2.1.2.16 zbrojenie balustrad gr. 15 cm
2.1.2.17 balustrady żelbetowe gr. 12 cm, C25/30
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2.1.2.18 zbrojenie balustrad gr. 12 cm
2.1.2.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C25/30
2.1.2.20 zbrojenie schodów i biegów
2.1.2.21 zbrojenie comax
2.1.2.22 dylatacja gr. 2 cm
2.1.2.23 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.2.24 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.3 konstrukcja żelbetowa 2 piętra
2.1.3.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.3.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.3.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.3.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.3.5 belki C30/37
2.1.3.6 zbrojenie belek
2.1.3.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.3.8 zbrojenie słupów
2.1.3.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.3.10 zbrojenie ścian gr. 16 cm
2.1.3.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.3.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.3.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm (balustrady balkonowe)
2.1.3.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.3.15 schody żelbetowe gr. 18 cm C25/30
2.1.3.16 zbrojenie schodów i biegów
2.1.3.17 zbrojenie comax
2.1.3.18 dylatacja z wełny gr. 2 cm
2.1.3.19 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.3.20 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.4 konstrukcja żelbetowa na dachu
2.1.4.1 nadszybie gr. 15 cm, C25/30
2.1.4.2 nadszybie gr. 20 cm, C25/30
2.1.4.3 zbrojenie nadszybia
2.1.4.4 belki, wieńce C25/30
2.1.4.5 zbrojenie belek, wieńcy
2.1.4.6 słupy, trzpienie C25/30
2.1.4.7 zbrojenie  słupów
2.1.4.8 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.4.9 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.2 Konstrukcje murowe - ściany osłonowe
2.2.1 osłonowe parteru
2.2.1.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.1.2 filarki z cegły pełnej klasy 20 Mpa, gr. 25 cm
2.2.1.3 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.2 osłonowe 1 piętro
2.2.2.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.2.2 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.3 osłonowe 2 piętro
2.2.3.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.3.2 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.4 osłonowe  - kotłownia
2.2.4.1 ściany zewnętrzne kotłowni - gr. 19 cm
3 Stan surowy zamknięty
3.1 Konstrukcja i pokrycie dachu
3.1.1 konstrukcja stropodachu (filaki żelbetowe, wieniec na attyce, ściany attyki)
3.1.1.1 trzpienie żelbetowe w ścianach attyk + wieniec
3.1.1.2 zbrojenie trzpieni i wieńca
3.1.1.3 ściany attyki gr. 19 cm
3.1.2 kominy murowane z ociepleniem + ocieplenie attyk z wyprawą
3.1.2.1 wymurowanie gr. 12 cm
3.1.2.2 kominy - docieplenie + zatopienie siatki
3.1.2.3 kominy - wyprawa elewacyjna
3.1.2.4 atyki - docieplenie + zatopienie siatki
3.1.2.5 attyki - wyprawa elewacyjna
3.1.3 czapki kominowe
3.1.3.1 czapki betonowe gr. 10 cm
3.1.4 pokrycie dachu i obróbki blacharskie, zadaszenia balkonów, wejść do klatek
3.1.4.1 folia pe
3.1.4.2 stryropian eps 100 gr. 20 cm
3.1.4.3 szlichta cementowa gr. 4 cm zbrojona siatką (styropian schodkowo)
3.1.4.4 2 x papa termozgrzewalna
3.1.4.5 listwy dociskowe, kliny w narożach
3.1.4.6 obróbki blacharskie
3.1.4.7 rynna
3.1.4.8 rura spustowa fi 10 cm
3.1.4.9 płyta osb
3.1.4.10 pokrycie papowe na więźbie drewnianej
3.1.4.11 przelewy awaryjne
3.1.4.12 wpusty dachowe - tylko montaż
3.1.4.13 styropian gr.5cm pod obróbkę blacharską
3.1.5 klapy dymowe
3.1.5.1 klapa dymowa
3.2 Stolarka i ślusarka okienna
3.2.1 stolarka okienna PVC
3.2.1.1 okna pcv
3.2.1.2 nawiewniki cisnieniowe  (37-38 dB), osprzęt okienny (klamki, osłonki, itp..)
3.2.1.3 nawiewniki okienne eht
3.2.2 ślusarka aluminiowa
3.2.2.1 witryny aluminowe
3.2.2.2 nawiewniki okienne wszybowe
4 Roboty wykończeniowe wewnętrzne
4.1. Roboty murowe
4.1.1 Roboty murowe wewnętrzne garażu
4.1.1.1 wewnętrzne silka 12
4.1.1.1.1 silka E12
4.1.1.2 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.1.2.1 gr. 12 cm w garażu
4.1.1.2.2 nadproża
4.1.2 Roboty murowe wewnętrzne parteru
4.1.2.1 wewnętrzne silka 12
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4.1.2.1.1 silka E12
4.1.2.1.2 nadproża
4.1.2.2 wewnętrzne silka 18
4.1.2.2.1 silka e18a nośne
4.1.2.2.2 silka e18a nienośne
4.1.2.2.3 nadproża L19
4.1.2.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.2.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.2.3.2 nadproża porotherm
4.1.2.4 wewnętrzne silka E8
4.1.2.4.1 silka E8
4.1.2.5 kominy wentylacyjne murowane
4.1.2.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.2.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.2.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.2.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.2.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.3 Roboty murowe wewnętrzne 1 piętra
4.1.3.1 wewnętrzne silka 12
4.1.3.1.1 silka E12
4.1.3.1.2 nadproża
4.1.3.2 wewnętrzne silka 18
4.1.3.2.1 silka e18a nośne
4.1.3.2.2 silka e18a nienośne
4.1.3.2.3 nadproża L19
4.1.3.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.3.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.3.3.2 nadproża porotherm
4.1.3.4 wewnętrzne silka E8
4.1.3.4.1 silka E8
4.1.3.5 kominy wentylacyjne murowane
4.1.3.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.3.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.3.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.3.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.3.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.4 Roboty murowe wewnętrzne 2 piętra
4.1.4.1 wewnętrzne silka 12
4.1.4.1.1 silka E12
4.1.4.1.2 nadproża
4.1.4.2 wewnętrzne silka 18
4.1.4.2.1 silka e18a nośne
4.1.4.2.2 silka e18a nienośne
4.1.4.2.3 nadproża L19
4.1.4.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.4.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.4.3.2 nadproża porotherm
4.1.4.4 wewnętrzne silka E8
4.1.4.4.1 silka E8
4.1.4.5 kominy wentylacyjne murowane
4.4.1.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.4.1.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.4.1.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.4.1.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.4.1.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.5 Roboty murowe wewnętrzne kotłowni i ponad dachem
4.1.5.1 wewnętrzne silka 12
4.1.5.1.1 silka E12
4.1.5.2 wewnętrzne silka 18
4.1.5.2.1 silka e18a
4.1.5.3 wewnętrzne silka E8
4.1.5.3.1 silka E8
4.1.5.4 kominy wentylacyjne murowane
4.1.5.4.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.5.4.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.5.4.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.5.4.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.5.4.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.2 Tynki, docieplenia, zabudowy
4.2.1 docieplenie garażu wełna 10 cm
4.2.1.1 wełna ,system garażowy - przyklejenie wełny
4.2.1.2 wełna, system garażowy - wyprawa wykończeniowa
4.2.2 docieplenie garażu wełna 5 cm
4.2.2.1 wełna, system garażowy - przyklejenie wełny
4.2.2.2 wełna, system garażowy - wyprawa wykończeniowa
4.2.3 tynki w lokalach - parter
4.2.3.1 tynk gipsowy
4.2.3.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.3.3 kratki pcv 14x21 cm
4.2.3.4 kratki pc fi 125
4.2.4 tynki w lokalach - 1 piętro
4.2.4.1 tynk gipsowy
4.2.4.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.4.3 kratki pc fi 125
4.2.5 tynki w lokalach - 2 piętro
4.2.5.1 tynk gipsowy
4.2.5.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.5.3 kratki pc fi 125
4.2.6 tynki w komunikacji garaż
4.2.6.1 tynk cem-wap/gipsowe
4.2.7 tynki i docieplenia w komunikacji -  parter
4.2.7.1 tynk gipsowy
4.2.7.2 tynk cem-wap
4.2.7.3 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 10 cm - wiatrołap
4.2.7.4 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 5 cm - wiatrołap
4.2.7.5 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
4.2.7.6 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.8 tynki i docieplenia w komunikacji - 1 piętro
4.2.8.1 tynk gipsowy
4.2.8.2 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
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4.2.8.3 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.9 tynki i docieplenia w komunikacji - 2 piętro
4.2.9.1 tynk gipsowy
4.2.9.2 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
4.2.9.3 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.10 tynki i docieplenia w komunikacji - kotłownia
4.2.10.1 tynk gipsowy
4.2.11 tynki w pom. technicznych garażu
4.2.11.1 tynk cem-wap
4.2.12 tynki w pom. technicznych parteru
4.2.12.1 tynk gipsowy
4.2.12.2 tynk cem-wap

4.2.12.3 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 10 cm - kotłownia, hydrofornia
4.2.12.4 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 5 cm - kotłownia, hydrofornia
4.2.12.5 kratki wentylacyjne 14x14 cm
4.2.12.6 kratki wentylacyjne 25x25 cm
4.2.13 tynki w pom. technicznych 1 piętra
4.2.13.1 tynk gipsowy
4.2.14 tynki w pom. technicznych 2 piętra
4.2.14.1 tynk gipsowy
4.2.15 tynki w pom. technicznych - kotłownia
4.2.15.1 tynk gipsowy
4.2.16 zabudowy GK
4.2.16.1 sufity podwieszane - 2 piętro
4.2.16.2 sufity podwieszane - korytarz kotłownia
4.2.16.3 zabudowy GK
4.2.16.4 sufity podwieszane - kotłwonia płyta 2xGKF
4.2.16.5 wygłuszenie rur spustowych
4.2.16.6 przeciwpożarowy zawór odcinający 125 EIS 60
4.3 Szlichty i izolacje
4.3.1 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - parter
4.3.2 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - 1 piętro
4.3.3 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - 2 piętro
4.3.4 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja parter
4.3.5 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja - 1 piętro
4.3.6 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja - 2 piętro
4.3.7 szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - garaż

4.3.8
szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - parter, 1 piętro, 2 piętro (w tym 
kotłownia jeżeli jest zlokalizowana na parterze)

4.3.9 szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - kotłownia
4.4 Posadzka w garażu
4.4.1 beton c20/25, zbrojenie rozproszone 0,6 kg/m3, średnia grubość 15 cm
4.5 Drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych
4.5.1 Dostawa i montaż ościeżnic budowlanych

4.5.2
Dostawa i montaż ościeżnic docelowych oraz uzbrojonych skrzydeł drzwiowych wraz z 
wkładkami budowlanymi – drzwi bez EI

4.5.3
Dostawa i montaż ościeżnic docelowych oraz uzbrojonych skrzydeł drzwiowych wraz z 
wkładkami budowlanymi – drzwi EI30

4.5.4 Dostawa i montaż okuć, klamek, wizjerów, itp.
4.6 Ślusarka stalowa i stolarka drzwiowa
4.6.1 drzwi techniczne stalowe pełne
4.6.1.1 drzwi D9 - bud. KG
4.6.1.2 drzwi D11 - bud. L
4.6.1.3 drzwi D4 - 1,13x2,07m - do kotłowni i hydroforni - budynek Cu
4.6.1.4 drzwi D5, D6 - do kotłowni, 115+50x207 cm - bud. C, Cm
4.6.1.5 drzwi D5 - do pom wodomierza 115x207 cm - bud. Cm
4.6.1.6 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.2 drzwi techniczne stalowe EI 30 pełne
4.6.2.1 drzwi D4 - 1,03x2,07m - budynek Cm
4.6.2.2 drzwi D5 30+90x200 do hydroforni - bud. K
4.6.2.3 drzwi D4 80x200 do pomieszczeń technicznych - bud. K
4.6.2.4 drzwi D4, D5 - budynek KG i L
4.6.2.5 drzwi D7 - budynek L
4.6.2.6 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.3 drzwi techniczne stalowe EI 30 z przeszkleniem
4.6.3.1 drzwi D8 - budynek KG
4.6.3.2 drzwi D9 - budynek L
4.6.3.3 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.4 drzwi techniczne stalowe EI 60 pełne
4.6.4.1 drzwi D6 90x200 do kotłowni - bud. K
4.6.4.2 drzwi D7 - budynek KG
4.6.4.3 drzwi D6 - budynek KG
4.6.4.4 drzwi D8 - budynek L
4.6.4.5 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.5 wycieraczki i inne drobne elementy
4.6.5.1 wycieraczka zewnętrzna aluminiowa+szlam
4.6.5.2 żaluzja czerpni 145x45
4.6.5.3 kratki wentylacyjne stropodach 14x14 cm
4.6.5.4 blacha ryflowana - przykrycie studzienki schładzającej
4.6.5.5 schody stalowe w kotłowni 4x18,25x25 cm
4.6.6 drzwiczki rewizyjne
4.6.1 drzwiczki rewizyjne - parter
4.6.2 drzwiczki rewizyjne - 1 piętro
4.6.3 drzwiczki rewizyjne - 2 piętro
4.6.7 drabiny stalowe
4.6.7.1 drabiny dł 3 mb
4.6.8 drzwi drewniane płycinowe pełne
4.6.8.1 drzwi D5
4.6.8.2 drzwi D6
4.6.8.3 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.9 wygrodzenia boksów z siatki z drzwiami
4.6.9.1 wygrodzenie boksów z siatki stalowej, np.. UTS typ SG firmy Janus
4.6.9.2 drzwi do boksów
4.7 Ślusarka aluminiowa
4.7.1 ślusarka aluminiowa drzwiowa
4.7.1.1 drzwi D1 - 1,7x2,4 m - bud. C, Cm zew.
4.7.1.2 drzwi D2 - 1,7x2,4 m - bud. Cu zew.
4.7.1.3 drzwi D2 - 1,7x2,4 m - bud. C, Cm wew.
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4.7.1.4 drzwi D5 - 1,7x2,4 m - bud. Cu wew.
4.7.1.5 drzwi D1 - 1,7x2,42 m - bud. Cu (wejścia do usług)
4.7.1.6 drzwi D3 - 1,1x2,4 - bud. Cu zew
4.7.1.7 drzwi D1 - 1,25x2,35 m - bud. K zew.
4.7.1.8 drzwi D1 - 1,4x2,4 m - bud. L i KG zew.
4.7.1.9 drzwi D2 - 1,4x2,4 m - bud. L wew.
4.7.2 ślusarka aluminiowa drzwiowa EI 30
4.7.2.1 drzwi D2 - 1,25x2,35 - bud. KG i K
4.7.2.2 drzwi D10 - 1,05x2,07 - bud. L
4.8 Bramy garażowe
4.8.1 brama garażowa 5x2,16 m
4.8.2 piloty do bramy
4.9 Wykończenie ścian i posadzek - okładziny
4.9.1 komunikacja - garaż
4.9.1.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.1.2 fugowanie
4.9.1.3 cokoły
4.9.2 komunikacja - parter
4.9.2.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.2.2 fugowanie
4.9.2.3 cokoły
4.9.2.4 płytki gresowe przy drzwiach do mieszkań (z fugowaniem)
4.9.3 komunikacja - 1 piętro
4.9.3.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.3.2 fugowanie
4.9.3.3 cokoły
4.9.3.4 płytki gresowe przy drzwiach do mieszkań (z fugowaniem)
4.9.4 komunikacja - 2 piętro
4.9.4.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.4.2 fugowanie
4.9.4.3 cokoły
4.9.4.4 płytki gresowe przy drzwiachdo mieszkań (z fugowaniem)
4.9.5 pom. techniczne - garaż
4.9.5.1 gres techniczny posadzka
4.9.5.2 fugowanie
4.9.5.3 cokoły
4.9.6 pom. techniczne - parter
4.9.6.1 gres techniczny posadzka
4.9.6.2 płytki ścienne
4.9.6.3 fugowanie
4.9.6.4 cokół
4.9.7 pom. techniczne - 1 piętro
4.9.7.1 gres techniczny posadzka
4.9.7.2 fugowanie
4.9.7.3 cokoły
4.9.8 pom. techniczne - 2 piętro
4.9.8.1 gres techniczny posadzka
4.9.8.2 fugowanie
4.9.8.3 cokoły
4.9.9 pom. techniczne - kotłownia
4.9.9.1 gres techniczny posadzka
4.9.9.2 fugowanie
4.9.9.3 cokoły
4.10 Parapety wewnętrzne
4.10.1 parter
4.10.1.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.10.2 1 piętro
4.10.2.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.10.3 2 piętro
4.10.3.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.11 Roboty malarskie
4.11.1 Roboty malarskie wewnętrzne - garaż
4.11.1.1 komunikacja
4.11.1.1.1 malowanie
4.11.1.2 pom. techniczne
4.11.1.2.1 malowanie techniczne
4.11.2 Roboty malarskie wewnętrzne - parter
4.11.2.1 lokale
4.11.2.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.2.2 komunikacja
4.11.2.2.1 malowanie na gotowo
4.11.2.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.2.3 pom. techniczne
4.11.2.3.1 malowanie techniczne
4.11.3 Roboty malarskie wewnętrzne - 1 piętro
4.11.3.1 lokale
4.11.3.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.3.2 komunikacja
4.11.3.2.1 malowanie na gotowo
4.11.3.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.3.3 pom. techniczne
4.11.3.3.1 malowanie techniczne
4.11.4 Roboty malarskie wewnętrzne - 2 piętro
4.11.4.1 lokale
4.11.4.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.4.2 komunikacja
4.11.4.2.1 malowanie na gotowo
4.11.4.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.4.3 pom. techniczne
4.11.4.3.1 malowanie techniczne
4.11.5 Roboty malarskie wewnętrzne - kond. kotłowni
4.11.5.1 komunikacja
4.11.5.1.1 malowanie na gotowo
4.11.5.2 pom. techniczne
4.11.5.2.1 malowanie techniczne
4.12 Balustrady wewnętrzne
4.12.1 balustrady klatek schodowych
4.12.1.1 stal czarna malowana proszkowo + siatka
4.12.1.2 bramka antypaniczna
4.13 Windy, podnośniki, wykończenie szybów
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4.13.1 Winda 4 przystanki
4.13.1.1 630 kg, 1,1x1,4m
4.13.1.2 odbiory, udt, uruchomienie
4.13.1.3 malowanie szybu windowego
4.14 Wizualizacja i skrzynki na listy
4.14.1 wizualizacja budynków i terenu osiedla
4.14.1.1 wizualizacja budynków i osiedla
4.14.2 skrzynki na listy
4.14.2.1 skrzynki na listy
4.14.3 gabloty
4.14.3.1 gablota
4.15 Organizacja ruchu w garażu i wyposażenie
4.15.1 org. ruchu /pasy, oznakowanie, zabezp. ścian i słupów/
4.15.1.1 oznakowanie poziome garażu
4.15.1.2 oznakowanie pionowe garażu
4.15.2 wyposażenie garażu /gaśnice, koce gaśnicze/
4.15.2.1 wyposażenie p.poż
4.16 Sprzątanie
4.16.1 sprzątanie
5 Roboty wykończeniowe zewnętrzne
5.1 Elewacje
5.1.1 elewacja lekka-mokra - północna
5.1.1.1 przyklejenie styropianu
5.1.1.2 zatopienie siatki
5.1.1.3 wyprawa
5.1.1.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.1.5 parapety zewnętrzne
5.1.1.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.2 elewacja lekka-mokra - południowa
5.1.2.1 przyklejenie styropianu
5.1.2.2 zatopienie siatki
5.1.2.3 wyprawa
5.1.2.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.2.5 parapety zewnętrzne
5.1.2.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.3 elewacja lekka-mokra - wschodnia
5.1.3.1 przyklejenie styropianu
5.1.3.2 zatopienie siatki
5.1.3.3 wyprawa
5.1.3.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.3.5 parapety zewnętrzne
5.1.3.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.4 elewacja lekka-mokra - zachodnia
5.1.4.1 przyklejenie styropianu
5.1.4.2 zatopienie siatki
5.1.4.3 wyprawa
5.1.4.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.4.5 parapety zewnętrzne
5.1.4.6 wygłuszenie rur spustowych
5.2 Balustrady zewnętrzne
5.2.1 balustrady balkonowe - parter
5.2.1.1 marki
5.2.1.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.1.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.2 ekrany dzielące balkony - parter
5.2.2.1 marki
5.2.2.2 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.2.3 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,5 m
5.2.3 balustrady balkonowe - 1 piętro
5.2.3.1 marki
5.2.3.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.3.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.4 ekrany dzielące balkony - 1 piętro
5.2.4.1 marki
5.2.4.1 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.5 balustrady balkonowe - 2 piętro
5.2.5.1 marki
5.2.5.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.5.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.6 ekrany dzielące balkony - 2 piętro
5.2.6.1 marki
5.2.6.2 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.7 kratki kominowe
5.2.7.1 kratki kominowe
5.3 Szlichty i izolacje
5.3.1 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja północna

5.3.2 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja północna

5.3.3
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja północna

5.3.4 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja południowa
5.3.5 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja południowa

5.3.6
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja południowa

5.3.7 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja wchodnia
5.3.8 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja wschodnia

5.3.9
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja wschodnia

5.3.10 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja zachodnia
5.3.11 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja zachodnia

5.3.12
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja zachodnia

6 Instalacje wewnętrzne
6.1 Instalacje wod.-kan. + instalacja gazu
6.1.1 Kondygnacja garażu
6.1.1.1 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
6.1.1.1.1 poziomy w garażach
6.1.1.1.2 Izolacja termiczna poziomów
6.1.1.2 instalacja hydrantowa
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6.1.1.2.1 Instalacja hydrantowa
6.1.1.2.2 Montaż szafek i zaworów hydrantowych
6.1.1.2.3 Dostawa i montaż zestawu hydroforowego
6.1.1.2.4 Rozruch zestawu hydroforowego
6.1.1.2.5 Próba szczelności
6.1.1.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
6.1.1.3.1 poziomy w garażach
6.1.1.4 Instalacja kanalizacji deszczowej
6.1.1.4.1 poziomy w garażach
6.1.1.4.2 Instalacja podposadzkowa w płycie fundamentowej
6.1.1.4.3 Separatory
6.1.2 Kondygnacje nadziemne
6.1.2.1 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
6.1.2.1.1 piony
6.1.2.1.2 Izolacja termiczna pionów
6.1.2.1.3 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (parter)
6.1.2.1.4 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (I pietro)
6.1.2.1.5 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (II piętro)
6.1.2.1.6 dostawa i montaż wodomierzy, 
6.1.2.1.7 dostawa i montaż osprzętu
6.1.2.1.8 Montaż przejść p.poż.
6.1.2.1.9 Próba szczelności
6.1.2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
6.1.2.2.1 piony
6.1.2.2.2 Instalacja lokalowa (parter)
6.1.2.2.3 Instalacja lokalowa (I pietro)
6.1.2.2.4 Instalacja lokalowa (II piętro)
6.1.2.2.5 Rury wywiewne
6.1.2.3 Instalacja kanalizacji deszczowej
6.1.2.3.1 piony
6.1.2.3.2 Montaż wpustów dachowych
6.1.2.4 Instalacja gazowa
6.1.2.4.1 Instalacja gazowa (parter)
6.1.2.4.2 Instalacja gazowa (I piętro)
6.1.2.4.3 Instalacja gazowa (II piętro)
6.1.2.4.4 piony i poziomy w garażu
6.1.2.4.5 stelaże pod gazomierz

6.1.2.4.6
Włączenie do punktu redukcyjno - pomiarowego wraz z próbami szczelności i 
odbiorami

6.2 Instalacje C.O.
6.2.1 piony
6.2.2 Izolacja termiczna pionów
6.2.3 Instalacja lokalowa (parter)
6.2.4 Instalacja lokalowa (I pietro)
6.2.5 Instalacja lokalowa (II piętro)
6.2.6 Montaż grzejników (parter)
6.2.7 Montaż grzejników (1 piętro)
6.2.8 Montaż grzejników (2 piętro)
6.2.9 Montaż głowic termostatycznych
6.2.10 Montaż liczników ciepła
6.2.11 Montaż zaworów podpionowych i regulacyjnych
6.2.12 Próba szczelności
6.3 Kotłownia gazowa
6.3.1 Kotłownia - technologia, dostawa i montaż
6.3.2 próby, odbiory, dokumentacja powykonawcza
6.4 Instalacje elektryczne i teletechniczne
6.4.1 Instalacje w mieszkaniach

6.4.1.1
Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - parter (w budynku CU 
w usługach)

6.4.1.2 Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - I piętro
6.4.1.3 Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - II piętro 

6.4.1.4
Wykonanie instalacji teletechnicznej (przed wylewką) w mieszkaniach (w budynku CU 
również w usługach)

6.4.1.5 Montaż tablic mieszkaniowych (w budynku CU również tablice TU)
6.4.1.6 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - parter 
6.4.1.7 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - I piętro 
6.4.1.8 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - II piętro
6.4.1.9 Pomiary instalacji w mieszkaniach, dokumentacja powykonawcza
6.4.2 Rozdzielnie
6.4.2.1 TL-P 
6.4.2.2 TL-1 
6.4.2.3 TL-2 
6.4.2.4 TG 
6.4.2.5 Tablice administracyjne (TA, TK, itd.)
6.4.3 Trasy kablowe
6.4.3.1 Trasy kablowe (korytka, drabinki, przusty i przejścia ppoż)
6.4.4 Wewnętrzne linie zasilające, okablowanie cześci wspólnych
6.4.4.1 WLZ ZK - TG
6.4.4.2 WLZ TG-TL 
6.4.4.3 WLZ TL-TM
6.4.4.4 WLZ do tablic administracyjnych

6.4.4.5
Oprzewodowanie gniazd, wypustów oświetleniowych i wypustów zasilających 230V i 
400V w budynku

6.4.5 Biały montaż (oprawy oświetleniowe, osprzęt)
6.4.5.1 Oprawy oświetleniowe
6.4.5.2 Osprzęt (gniazda, włączniki, czujki ruchu, wyłączniki ppoż, itp)
6.4.5.3 Ogrzewanie rur instalacji sanitarnej
6.4.5.4 System detekcji gazów 
6.4.5.5 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.6 Uziemienie, instalacja odgromowa
6.4.6.1 Uziom
6.4.6.2 Instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze
6.4.6.3 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza (budynek KG)
6.4.7 Instalacja oddymiania klatki schodowej
6.4.7.1 Okablowanie
6.4.7.2 Urządzenia
6.4.7.3 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.8 Instalacja domofonowa
6.4.8.1 Okablowanie w budynku
6.4.8.2 Okablowanie miedzy budynkami i do furtki wejsciowej oraz stacja bramowa
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6.4.8.3 Urządzenia w budynku
6.4.8.4 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza (budynek KG)
6.4.9 Instalacja telewizji zbiorczej satelitarnej
6.4.9.1 Okablowanie
6.4.9.2 Urządzenia
6.4.9.3 Zestaw anten
6.4.9.4 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.10 Sieć strukturalna (internet, telefon, TVK, światłowód)
6.4.10.1 Telwizja kablowa - przewód RG6
6.4.10.2 Internet, telefon - przewód 2x UTP 5kat
6.4.10.3 Światłowód jednomodowy dwuwłóknowy
6.4.10.4 GPD
6.4.10.5 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.5 Wentylacja mechaniczna
6.5.1 Wentylacja mechaniczna garażu, pom. Techn. 
6.5.1.1 kanały w pionach z klapami p.poż
6.5.1.2 kanały w garażu
6.5.1.3 Wentylatory bytowe garażu
6.5.1.4 Kratki, czerpnie, wyrzutnie
6.5.1.5 Pomiary i regulacja, rozruchy
6.5.2 Wentylacja pomieszczeń technicznych
6.5.2.1 Wentylacja przedsionków
6.5.2.2 Wentylacja separatorów
6.6 Wentylacja grawitacyjna
6.6.1 Wentylacja grawitaryjna zakończona nasadami kominowymi
6.7 Odwodnienia liniowe garażu i wjazdu do garażu
6.7.1 Korytka odwadniające garażu
6.8 Wentylacja mechaniczna
6.8.1 Wentylacja mechaniczna mieszkań
6.8.1.1 Kanały spiro z izolacją i klapami zwrotnymi
6.8.1.2 Kratki wentylacyjne
6.8.1.3 Wyrzutnie ścienne na kominach
6.8.1.4 Wentylatory kanałowe
6.5.1.5 Uruchomienie instalacji
6.8.2 Instalacja elektryczna do wentylacji mechanicznej (w tym maszty odgromowe)
6.8.2.1 Instalacja elektryczna do wentylacji mechanicznej (w tym maszty odgromowe)
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lp Nazwa zadania

A Zielona Dolina 2. Etap 2. Budynki 1-25
1 Stan zero
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 wykopy pod budynki ze złożeniem materiału pod późniejsze zasypki
1.1.2 wykopy z odwozem urobku
1.1.3 obsypanie z zagęszczeniem
1.2 Fundamenty
1.2.1 wymiana gruntu pod płytę fundamentową
1.2.1.1 wymiana gruntu pod płytę fundamentową - materiał Inwestora
1.2.2 podkład z chudego betonu  
1.2.2.1 podkład z chudego betonu - C8/10 gr. 10 cm
1.2.3 płyta denna
1.2.3.1 betonowanie płyty - beton C30/37 W8
1.2.3.2 ławy fundamentowe - beton C30/37
1.2.3.3 ściany studni schładzającej C30/37, gr. 15 cm
1.2.3.4 ściany fundamentowe C30/37 gr. 25 cm
1.2.3.5 technologia TBW dla płyty (folia PE, styropian w klinach)
1.2.3.6 zbrojenie płyty, ław i ścian fundamentowych
1.3 Konstrukcja stanu "0"
1.3.1 elementy żelbetowe stanu "0"
1.3.1.1 ściany C30/37 gr. 20 cm
1.3.1.2 zbrojenie ścian gr. 20 cm
1.3.1.3 ściany C30/37 gr. 18 cm
1.3.1.4 zbrojenie scian gr. 18 cm
1.3.1.5 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
1.3.1.6 zbrojenie ścian gr. 15 cm
1.3.1.7 słupy C30/37
1.3.1.8 zbrojenie słupów zewnętrznych
1.3.1.9 belki, napdroża C30/37
1.3.1.10 zbrojenie belek, nadproży
1.3.1.11 strop gr. 18 cm C30/37
1.3.1.12 zbrojenie stropu gr. 18 cm
1.3.1.13 strop gr. 20 cm C30/37
1.3.1.14 zbrojenie stropu gr. 20 cm
1.3.1.15 strop gr. 22 cm C30/37
1.3.1.16 zbrojenie stropu gr. 22 cm
1.3.1.17 strop gr. 30 cm C30/37
1.3.1.18 zbrojenie stropu gr. 30 cm
1.3.1.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C30/37
1.3.1.20 zbrojenie schodów
1.3.2 izolacje pionowe 
1.3.2.1 technologia TBW dla ścian zewnętrznych
1.3.3 izolacje pionowe obwodowe - cieplne
1.3.3.1 izolacja gr. 10 cm + klej
1.3.3.2 folia kubełkowa
1.3.3.3 hydroizolacja ścian i ław fundamentowych typu lekkiego
2 Stan surowy otwarty
2.1 Konstrukcja żelbetowa
2.1.1 konstrukcja żelbetowa parteru
2.1.1.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.1.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.1.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.1.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.1.5 belki C30/37
2.1.1.6 zbrojenie belek
2.1.1.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.1.8 zbrojenie słupów
2.1.1.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.1.10 zbrojenie scian gr. 16 cm
2.1.1.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.1.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.1.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
2.1.1.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.1.15 balustrady żelbetowe gr. 15 cm, C25/30
2.1.1.16 zbrojenie balustrad gr. 15 cm
2.1.1.17 balustrady żelbetowe gr. 12 cm, C25/30
2.1.1.18 zbrojenie balustrad gr. 12 cm
2.1.1.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C30/37
2.1.1.20 zbrojenie biegów i spoczników
2.1.1.21 zbrojenie comax
2.1.1.22 schody zewnetrzne, C25/30
2.1.1.23 zbrojenie śchodów zewnętrznych
2.1.1.24 dylatacja z wełny gr. 2 cm
2.1.1.25 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.1.26 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.2 konstrukcja żelbetowa 1 piętra
2.1.2.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.2.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.2.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.2.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.2.5 belki  C30/37
2.1.2.6 zbrojenie belek
2.1.2.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.2.8 zbrojenie słupów
2.1.2.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.2.10 zbrojenie ścian gr. 16 cm
2.1.2.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.2.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.2.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
2.1.2.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.2.15 balustrady żelbetowe gr. 15 cm, C25/30
2.1.2.16 zbrojenie balustrad gr. 15 cm
2.1.2.17 balustrady żelbetowe gr. 12 cm, C25/30
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2.1.2.18 zbrojenie balustrad gr. 12 cm
2.1.2.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C25/30
2.1.2.20 zbrojenie schodów i biegów
2.1.2.21 zbrojenie comax
2.1.2.22 dylatacja gr. 2 cm
2.1.2.23 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.2.24 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.3 konstrukcja żelbetowa 2 piętra
2.1.3.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.3.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.3.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.3.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.3.5 belki C30/37
2.1.3.6 zbrojenie belek
2.1.3.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.3.8 zbrojenie słupów
2.1.3.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.3.10 zbrojenie ścian gr. 16 cm
2.1.3.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.3.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.3.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm (balustrady balkonowe)
2.1.3.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.3.15 schody żelbetowe gr. 18 cm C25/30
2.1.3.16 zbrojenie schodów i biegów
2.1.3.17 zbrojenie comax
2.1.3.18 dylatacja z wełny gr. 2 cm
2.1.3.19 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.3.20 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.4 konstrukcja żelbetowa na dachu
2.1.4.1 nadszybie gr. 15 cm, C25/30
2.1.4.2 nadszybie gr. 20 cm, C25/30
2.1.4.3 zbrojenie nadszybia
2.1.4.4 belki, wieńce C25/30
2.1.4.5 zbrojenie belek, wieńcy
2.1.4.6 słupy, trzpienie C25/30
2.1.4.7 zbrojenie  słupów
2.1.4.8 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.4.9 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.2 Konstrukcje murowe - ściany osłonowe
2.2.1 osłonowe parteru
2.2.1.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.1.2 filarki z cegły pełnej klasy 20 Mpa, gr. 25 cm
2.2.1.3 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.2 osłonowe 1 piętro
2.2.2.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.2.2 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.3 osłonowe 2 piętro
2.2.3.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.3.2 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.4 osłonowe  - kotłownia
2.2.4.1 ściany zewnętrzne kotłowni - gr. 19 cm
3 Stan surowy zamknięty
3.1 Konstrukcja i pokrycie dachu
3.1.1 konstrukcja stropodachu (filaki żelbetowe, wieniec na attyce, ściany attyki)
3.1.1.1 trzpienie żelbetowe w ścianach attyk + wieniec
3.1.1.2 zbrojenie trzpieni i wieńca
3.1.1.3 ściany attyki gr. 19 cm
3.1.2 kominy murowane z ociepleniem + ocieplenie attyk z wyprawą
3.1.2.1 wymurowanie gr. 12 cm
3.1.2.2 kominy - docieplenie + zatopienie siatki
3.1.2.3 kominy - wyprawa elewacyjna
3.1.2.4 atyki - docieplenie + zatopienie siatki
3.1.2.5 attyki - wyprawa elewacyjna
3.1.3 czapki kominowe
3.1.3.1 czapki betonowe gr. 10 cm
3.1.4 pokrycie dachu i obróbki blacharskie, zadaszenia balkonów, wejść do klatek
3.1.4.1 folia pe
3.1.4.2 stryropian eps 100 gr. 20 cm
3.1.4.3 szlichta cementowa gr. 4 cm zbrojona siatką (styropian schodkowo)
3.1.4.4 2 x papa termozgrzewalna
3.1.4.5 listwy dociskowe, kliny w narożach
3.1.4.6 obróbki blacharskie
3.1.4.7 rynna
3.1.4.8 rura spustowa fi 10 cm
3.1.4.9 płyta osb
3.1.4.10 pokrycie papowe na więźbie drewnianej
3.1.4.11 przelewy awaryjne
3.1.4.12 wpusty dachowe - tylko montaż
3.1.4.13 styropian gr.5cm pod obróbkę blacharską
3.1.5 klapy dymowe
3.1.5.1 klapa dymowa
3.2 Stolarka i ślusarka okienna
3.2.1 stolarka okienna PVC
3.2.1.1 okna pcv
3.2.1.2 nawiewniki cisnieniowe  (37-38 dB), osprzęt okienny (klamki, osłonki, itp..)
3.2.1.3 nawiewniki okienne eht
3.2.2 ślusarka aluminiowa
3.2.2.1 witryny aluminowe
3.2.2.2 nawiewniki okienne wszybowe
4 Roboty wykończeniowe wewnętrzne
4.1. Roboty murowe
4.1.1 Roboty murowe wewnętrzne garażu
4.1.1.1 wewnętrzne silka 12
4.1.1.1.1 silka E12
4.1.1.2 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.1.2.1 gr. 12 cm w garażu
4.1.1.2.2 nadproża
4.1.2 Roboty murowe wewnętrzne parteru
4.1.2.1 wewnętrzne silka 12
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4.1.2.1.1 silka E12
4.1.2.1.2 nadproża
4.1.2.2 wewnętrzne silka 18
4.1.2.2.1 silka e18a nośne
4.1.2.2.2 silka e18a nienośne
4.1.2.2.3 nadproża L19
4.1.2.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.2.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.2.3.2 nadproża porotherm
4.1.2.4 wewnętrzne silka E8
4.1.2.4.1 silka E8
4.1.2.5 kominy wentylacyjne murowane
4.1.2.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.2.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.2.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.2.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.2.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.3 Roboty murowe wewnętrzne 1 piętra
4.1.3.1 wewnętrzne silka 12
4.1.3.1.1 silka E12
4.1.3.1.2 nadproża
4.1.3.2 wewnętrzne silka 18
4.1.3.2.1 silka e18a nośne
4.1.3.2.2 silka e18a nienośne
4.1.3.2.3 nadproża L19
4.1.3.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.3.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.3.3.2 nadproża porotherm
4.1.3.4 wewnętrzne silka E8
4.1.3.4.1 silka E8
4.1.3.5 kominy wentylacyjne murowane
4.1.3.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.3.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.3.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.3.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.3.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.4 Roboty murowe wewnętrzne 2 piętra
4.1.4.1 wewnętrzne silka 12
4.1.4.1.1 silka E12
4.1.4.1.2 nadproża
4.1.4.2 wewnętrzne silka 18
4.1.4.2.1 silka e18a nośne
4.1.4.2.2 silka e18a nienośne
4.1.4.2.3 nadproża L19
4.1.4.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.4.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.4.3.2 nadproża porotherm
4.1.4.4 wewnętrzne silka E8
4.1.4.4.1 silka E8
4.1.4.5 kominy wentylacyjne murowane
4.4.1.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.4.1.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.4.1.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.4.1.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.4.1.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.5 Roboty murowe wewnętrzne kotłowni i ponad dachem
4.1.5.1 wewnętrzne silka 12
4.1.5.1.1 silka E12
4.1.5.2 wewnętrzne silka 18
4.1.5.2.1 silka e18a
4.1.5.3 wewnętrzne silka E8
4.1.5.3.1 silka E8
4.1.5.4 kominy wentylacyjne murowane
4.1.5.4.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.5.4.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.5.4.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.5.4.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.5.4.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.2 Tynki, docieplenia, zabudowy
4.2.1 docieplenie garażu wełna 10 cm
4.2.1.1 wełna ,system garażowy - przyklejenie wełny
4.2.1.2 wełna, system garażowy - wyprawa wykończeniowa
4.2.2 docieplenie garażu wełna 5 cm
4.2.2.1 wełna, system garażowy - przyklejenie wełny
4.2.2.2 wełna, system garażowy - wyprawa wykończeniowa
4.2.3 tynki w lokalach - parter
4.2.3.1 tynk gipsowy
4.2.3.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.3.3 kratki pcv 14x21 cm
4.2.3.4 kratki pc fi 125
4.2.4 tynki w lokalach - 1 piętro
4.2.4.1 tynk gipsowy
4.2.4.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.4.3 kratki pc fi 125
4.2.5 tynki w lokalach - 2 piętro
4.2.5.1 tynk gipsowy
4.2.5.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.5.3 kratki pc fi 125
4.2.6 tynki w komunikacji garaż
4.2.6.1 tynk cem-wap/gipsowe
4.2.7 tynki i docieplenia w komunikacji -  parter
4.2.7.1 tynk gipsowy
4.2.7.2 tynk cem-wap
4.2.7.3 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 10 cm - wiatrołap
4.2.7.4 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 5 cm - wiatrołap
4.2.7.5 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
4.2.7.6 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.8 tynki i docieplenia w komunikacji - 1 piętro
4.2.8.1 tynk gipsowy
4.2.8.2 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
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4.2.8.3 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.9 tynki i docieplenia w komunikacji - 2 piętro
4.2.9.1 tynk gipsowy
4.2.9.2 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
4.2.9.3 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.10 tynki i docieplenia w komunikacji - kotłownia
4.2.10.1 tynk gipsowy
4.2.11 tynki w pom. technicznych garażu
4.2.11.1 tynk cem-wap
4.2.12 tynki w pom. technicznych parteru
4.2.12.1 tynk gipsowy
4.2.12.2 tynk cem-wap

4.2.12.3 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 10 cm - kotłownia, hydrofornia
4.2.12.4 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 5 cm - kotłownia, hydrofornia
4.2.12.5 kratki wentylacyjne 14x14 cm
4.2.12.6 kratki wentylacyjne 25x25 cm
4.2.13 tynki w pom. technicznych 1 piętra
4.2.13.1 tynk gipsowy
4.2.14 tynki w pom. technicznych 2 piętra
4.2.14.1 tynk gipsowy
4.2.15 tynki w pom. technicznych - kotłownia
4.2.15.1 tynk gipsowy
4.2.16 zabudowy GK
4.2.16.1 sufity podwieszane - 2 piętro
4.2.16.2 sufity podwieszane - korytarz kotłownia
4.2.16.3 zabudowy GK
4.2.16.4 sufity podwieszane - kotłwonia płyta 2xGKF
4.2.16.5 wygłuszenie rur spustowych
4.2.16.6 przeciwpożarowy zawór odcinający 125 EIS 60
4.3 Szlichty i izolacje
4.3.1 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - parter
4.3.2 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - 1 piętro
4.3.3 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - 2 piętro
4.3.4 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja parter
4.3.5 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja - 1 piętro
4.3.6 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja - 2 piętro
4.3.7 szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - garaż

4.3.8
szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - parter, 1 piętro, 2 piętro (w tym 
kotłownia jeżeli jest zlokalizowana na parterze)

4.3.9 szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - kotłownia
4.4 Posadzka w garażu
4.4.1 beton c20/25, zbrojenie rozproszone 0,6 kg/m3, średnia grubość 15 cm
4.5 Drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych
4.5.1 Dostawa i montaż ościeżnic budowlanych

4.5.2
Dostawa i montaż ościeżnic docelowych oraz uzbrojonych skrzydeł drzwiowych wraz z 
wkładkami budowlanymi – drzwi bez EI

4.5.3
Dostawa i montaż ościeżnic docelowych oraz uzbrojonych skrzydeł drzwiowych wraz z 
wkładkami budowlanymi – drzwi EI30

4.5.4 Dostawa i montaż okuć, klamek, wizjerów, itp.
4.6 Ślusarka stalowa i stolarka drzwiowa
4.6.1 drzwi techniczne stalowe pełne
4.6.1.1 drzwi D9 - bud. KG
4.6.1.2 drzwi D11 - bud. L
4.6.1.3 drzwi D4 - 1,13x2,07m - do kotłowni i hydroforni - budynek Cu
4.6.1.4 drzwi D5, D6 - do kotłowni, 115+50x207 cm - bud. C, Cm
4.6.1.5 drzwi D5 - do pom wodomierza 115x207 cm - bud. Cm
4.6.1.6 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.2 drzwi techniczne stalowe EI 30 pełne
4.6.2.1 drzwi D4 - 1,03x2,07m - budynek Cm
4.6.2.2 drzwi D5 30+90x200 do hydroforni - bud. K
4.6.2.3 drzwi D4 80x200 do pomieszczeń technicznych - bud. K
4.6.2.4 drzwi D4, D5 - budynek KG i L
4.6.2.5 drzwi D7 - budynek L
4.6.2.6 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.3 drzwi techniczne stalowe EI 30 z przeszkleniem
4.6.3.1 drzwi D8 - budynek KG
4.6.3.2 drzwi D9 - budynek L
4.6.3.3 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.4 drzwi techniczne stalowe EI 60 pełne
4.6.4.1 drzwi D6 90x200 do kotłowni - bud. K
4.6.4.2 drzwi D7 - budynek KG
4.6.4.3 drzwi D6 - budynek KG
4.6.4.4 drzwi D8 - budynek L
4.6.4.5 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.5 wycieraczki i inne drobne elementy
4.6.5.1 wycieraczka zewnętrzna aluminiowa+szlam
4.6.5.2 żaluzja czerpni 145x45
4.6.5.3 kratki wentylacyjne stropodach 14x14 cm
4.6.5.4 blacha ryflowana - przykrycie studzienki schładzającej
4.6.5.5 schody stalowe w kotłowni 4x18,25x25 cm
4.6.6 drzwiczki rewizyjne
4.6.1 drzwiczki rewizyjne - parter
4.6.2 drzwiczki rewizyjne - 1 piętro
4.6.3 drzwiczki rewizyjne - 2 piętro
4.6.7 drabiny stalowe
4.6.7.1 drabiny dł 3 mb
4.6.8 drzwi drewniane płycinowe pełne
4.6.8.1 drzwi D5
4.6.8.2 drzwi D6
4.6.8.3 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.9 wygrodzenia boksów z siatki z drzwiami
4.6.9.1 wygrodzenie boksów z siatki stalowej, np.. UTS typ SG firmy Janus
4.6.9.2 drzwi do boksów
4.7 Ślusarka aluminiowa
4.7.1 ślusarka aluminiowa drzwiowa
4.7.1.1 drzwi D1 - 1,7x2,4 m - bud. C, Cm zew.
4.7.1.2 drzwi D2 - 1,7x2,4 m - bud. Cu zew.
4.7.1.3 drzwi D2 - 1,7x2,4 m - bud. C, Cm wew.
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4.7.1.4 drzwi D5 - 1,7x2,4 m - bud. Cu wew.
4.7.1.5 drzwi D1 - 1,7x2,42 m - bud. Cu (wejścia do usług)
4.7.1.6 drzwi D3 - 1,1x2,4 - bud. Cu zew
4.7.1.7 drzwi D1 - 1,25x2,35 m - bud. K zew.
4.7.1.8 drzwi D1 - 1,4x2,4 m - bud. L i KG zew.
4.7.1.9 drzwi D2 - 1,4x2,4 m - bud. L wew.
4.7.2 ślusarka aluminiowa drzwiowa EI 30
4.7.2.1 drzwi D2 - 1,25x2,35 - bud. KG i K
4.7.2.2 drzwi D10 - 1,05x2,07 - bud. L
4.8 Bramy garażowe
4.8.1 brama garażowa 5x2,16 m
4.8.2 piloty do bramy
4.9 Wykończenie ścian i posadzek - okładziny
4.9.1 komunikacja - garaż
4.9.1.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.1.2 fugowanie
4.9.1.3 cokoły
4.9.2 komunikacja - parter
4.9.2.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.2.2 fugowanie
4.9.2.3 cokoły
4.9.2.4 płytki gresowe przy drzwiach do mieszkań (z fugowaniem)
4.9.3 komunikacja - 1 piętro
4.9.3.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.3.2 fugowanie
4.9.3.3 cokoły
4.9.3.4 płytki gresowe przy drzwiach do mieszkań (z fugowaniem)
4.9.4 komunikacja - 2 piętro
4.9.4.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.4.2 fugowanie
4.9.4.3 cokoły
4.9.4.4 płytki gresowe przy drzwiachdo mieszkań (z fugowaniem)
4.9.5 pom. techniczne - garaż
4.9.5.1 gres techniczny posadzka
4.9.5.2 fugowanie
4.9.5.3 cokoły
4.9.6 pom. techniczne - parter
4.9.6.1 gres techniczny posadzka
4.9.6.2 płytki ścienne
4.9.6.3 fugowanie
4.9.6.4 cokół
4.9.7 pom. techniczne - 1 piętro
4.9.7.1 gres techniczny posadzka
4.9.7.2 fugowanie
4.9.7.3 cokoły
4.9.8 pom. techniczne - 2 piętro
4.9.8.1 gres techniczny posadzka
4.9.8.2 fugowanie
4.9.8.3 cokoły
4.9.9 pom. techniczne - kotłownia
4.9.9.1 gres techniczny posadzka
4.9.9.2 fugowanie
4.9.9.3 cokoły
4.10 Parapety wewnętrzne
4.10.1 parter
4.10.1.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.10.2 1 piętro
4.10.2.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.10.3 2 piętro
4.10.3.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.11 Roboty malarskie
4.11.1 Roboty malarskie wewnętrzne - garaż
4.11.1.1 komunikacja
4.11.1.1.1 malowanie
4.11.1.2 pom. techniczne
4.11.1.2.1 malowanie techniczne
4.11.2 Roboty malarskie wewnętrzne - parter
4.11.2.1 lokale
4.11.2.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.2.2 komunikacja
4.11.2.2.1 malowanie na gotowo
4.11.2.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.2.3 pom. techniczne
4.11.2.3.1 malowanie techniczne
4.11.3 Roboty malarskie wewnętrzne - 1 piętro
4.11.3.1 lokale
4.11.3.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.3.2 komunikacja
4.11.3.2.1 malowanie na gotowo
4.11.3.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.3.3 pom. techniczne
4.11.3.3.1 malowanie techniczne
4.11.4 Roboty malarskie wewnętrzne - 2 piętro
4.11.4.1 lokale
4.11.4.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.4.2 komunikacja
4.11.4.2.1 malowanie na gotowo
4.11.4.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.4.3 pom. techniczne
4.11.4.3.1 malowanie techniczne
4.11.5 Roboty malarskie wewnętrzne - kond. kotłowni
4.11.5.1 komunikacja
4.11.5.1.1 malowanie na gotowo
4.11.5.2 pom. techniczne
4.11.5.2.1 malowanie techniczne
4.12 Balustrady wewnętrzne
4.12.1 balustrady klatek schodowych
4.12.1.1 stal czarna malowana proszkowo + siatka
4.12.1.2 bramka antypaniczna
4.13 Windy, podnośniki, wykończenie szybów
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4.13.1 Winda 4 przystanki
4.13.1.1 630 kg, 1,1x1,4m
4.13.1.2 odbiory, udt, uruchomienie
4.13.1.3 malowanie szybu windowego
4.14 Wizualizacja i skrzynki na listy
4.14.1 wizualizacja budynków i terenu osiedla
4.14.1.1 wizualizacja budynków i osiedla
4.14.2 skrzynki na listy
4.14.2.1 skrzynki na listy
4.14.3 gabloty
4.14.3.1 gablota
4.15 Organizacja ruchu w garażu i wyposażenie
4.15.1 org. ruchu /pasy, oznakowanie, zabezp. ścian i słupów/
4.15.1.1 oznakowanie poziome garażu
4.15.1.2 oznakowanie pionowe garażu
4.15.2 wyposażenie garażu /gaśnice, koce gaśnicze/
4.15.2.1 wyposażenie p.poż
4.16 Sprzątanie
4.16.1 sprzątanie
5 Roboty wykończeniowe zewnętrzne
5.1 Elewacje
5.1.1 elewacja lekka-mokra - północna
5.1.1.1 przyklejenie styropianu
5.1.1.2 zatopienie siatki
5.1.1.3 wyprawa
5.1.1.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.1.5 parapety zewnętrzne
5.1.1.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.2 elewacja lekka-mokra - południowa
5.1.2.1 przyklejenie styropianu
5.1.2.2 zatopienie siatki
5.1.2.3 wyprawa
5.1.2.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.2.5 parapety zewnętrzne
5.1.2.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.3 elewacja lekka-mokra - wschodnia
5.1.3.1 przyklejenie styropianu
5.1.3.2 zatopienie siatki
5.1.3.3 wyprawa
5.1.3.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.3.5 parapety zewnętrzne
5.1.3.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.4 elewacja lekka-mokra - zachodnia
5.1.4.1 przyklejenie styropianu
5.1.4.2 zatopienie siatki
5.1.4.3 wyprawa
5.1.4.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.4.5 parapety zewnętrzne
5.1.4.6 wygłuszenie rur spustowych
5.2 Balustrady zewnętrzne
5.2.1 balustrady balkonowe - parter
5.2.1.1 marki
5.2.1.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.1.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.2 ekrany dzielące balkony - parter
5.2.2.1 marki
5.2.2.2 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.2.3 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,5 m
5.2.3 balustrady balkonowe - 1 piętro
5.2.3.1 marki
5.2.3.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.3.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.4 ekrany dzielące balkony - 1 piętro
5.2.4.1 marki
5.2.4.1 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.5 balustrady balkonowe - 2 piętro
5.2.5.1 marki
5.2.5.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.5.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.6 ekrany dzielące balkony - 2 piętro
5.2.6.1 marki
5.2.6.2 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.7 kratki kominowe
5.2.7.1 kratki kominowe
5.3 Szlichty i izolacje
5.3.1 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja północna

5.3.2 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja północna

5.3.3
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja północna

5.3.4 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja południowa
5.3.5 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja południowa

5.3.6
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja południowa

5.3.7 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja wchodnia
5.3.8 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja wschodnia

5.3.9
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja wschodnia

5.3.10 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja zachodnia
5.3.11 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja zachodnia

5.3.12
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja zachodnia

6 Instalacje wewnętrzne
6.1 Instalacje wod.-kan. + instalacja gazu
6.1.1 Kondygnacja garażu
6.1.1.1 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
6.1.1.1.1 poziomy w garażach
6.1.1.1.2 Izolacja termiczna poziomów
6.1.1.2 instalacja hydrantowa
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6.1.1.2.1 Instalacja hydrantowa
6.1.1.2.2 Montaż szafek i zaworów hydrantowych
6.1.1.2.3 Dostawa i montaż zestawu hydroforowego
6.1.1.2.4 Rozruch zestawu hydroforowego
6.1.1.2.5 Próba szczelności
6.1.1.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
6.1.1.3.1 poziomy w garażach
6.1.1.4 Instalacja kanalizacji deszczowej
6.1.1.4.1 poziomy w garażach
6.1.1.4.2 Instalacja podposadzkowa w płycie fundamentowej
6.1.1.4.3 Separatory
6.1.2 Kondygnacje nadziemne
6.1.2.1 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
6.1.2.1.1 piony
6.1.2.1.2 Izolacja termiczna pionów
6.1.2.1.3 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (parter)
6.1.2.1.4 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (I pietro)
6.1.2.1.5 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (II piętro)
6.1.2.1.6 dostawa i montaż wodomierzy, 
6.1.2.1.7 dostawa i montaż osprzętu
6.1.2.1.8 Montaż przejść p.poż.
6.1.2.1.9 Próba szczelności
6.1.2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
6.1.2.2.1 piony
6.1.2.2.2 Instalacja lokalowa (parter)
6.1.2.2.3 Instalacja lokalowa (I pietro)
6.1.2.2.4 Instalacja lokalowa (II piętro)
6.1.2.2.5 Rury wywiewne
6.1.2.3 Instalacja kanalizacji deszczowej
6.1.2.3.1 piony
6.1.2.3.2 Montaż wpustów dachowych
6.1.2.4 Instalacja gazowa
6.1.2.4.1 Instalacja gazowa (parter)
6.1.2.4.2 Instalacja gazowa (I piętro)
6.1.2.4.3 Instalacja gazowa (II piętro)
6.1.2.4.4 piony i poziomy w garażu
6.1.2.4.5 stelaże pod gazomierz

6.1.2.4.6
Włączenie do punktu redukcyjno - pomiarowego wraz z próbami szczelności i 
odbiorami

6.2 Instalacje C.O.
6.2.1 piony
6.2.2 Izolacja termiczna pionów
6.2.3 Instalacja lokalowa (parter)
6.2.4 Instalacja lokalowa (I pietro)
6.2.5 Instalacja lokalowa (II piętro)
6.2.6 Montaż grzejników (parter)
6.2.7 Montaż grzejników (1 piętro)
6.2.8 Montaż grzejników (2 piętro)
6.2.9 Montaż głowic termostatycznych
6.2.10 Montaż liczników ciepła
6.2.11 Montaż zaworów podpionowych i regulacyjnych
6.2.12 Próba szczelności
6.3 Kotłownia gazowa
6.3.1 Kotłownia - technologia, dostawa i montaż
6.3.2 próby, odbiory, dokumentacja powykonawcza
6.4 Instalacje elektryczne i teletechniczne
6.4.1 Instalacje w mieszkaniach

6.4.1.1
Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - parter (w budynku CU 
w usługach)

6.4.1.2 Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - I piętro
6.4.1.3 Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - II piętro 

6.4.1.4
Wykonanie instalacji teletechnicznej (przed wylewką) w mieszkaniach (w budynku CU 
również w usługach)

6.4.1.5 Montaż tablic mieszkaniowych (w budynku CU również tablice TU)
6.4.1.6 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - parter 
6.4.1.7 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - I piętro 
6.4.1.8 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - II piętro
6.4.1.9 Pomiary instalacji w mieszkaniach, dokumentacja powykonawcza
6.4.2 Rozdzielnie
6.4.2.1 TL-P 
6.4.2.2 TL-1 
6.4.2.3 TL-2 
6.4.2.4 TG 
6.4.2.5 Tablice administracyjne (TA, TK, itd.)
6.4.3 Trasy kablowe
6.4.3.1 Trasy kablowe (korytka, drabinki, przusty i przejścia ppoż)
6.4.4 Wewnętrzne linie zasilające, okablowanie cześci wspólnych
6.4.4.1 WLZ ZK - TG
6.4.4.2 WLZ TG-TL 
6.4.4.3 WLZ TL-TM
6.4.4.4 WLZ do tablic administracyjnych

6.4.4.5
Oprzewodowanie gniazd, wypustów oświetleniowych i wypustów zasilających 230V i 
400V w budynku

6.4.5 Biały montaż (oprawy oświetleniowe, osprzęt)
6.4.5.1 Oprawy oświetleniowe
6.4.5.2 Osprzęt (gniazda, włączniki, czujki ruchu, wyłączniki ppoż, itp)
6.4.5.3 Ogrzewanie rur instalacji sanitarnej
6.4.5.4 System detekcji gazów 
6.4.5.5 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.6 Uziemienie, instalacja odgromowa
6.4.6.1 Uziom
6.4.6.2 Instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze
6.4.6.3 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza (budynek KG)
6.4.7 Instalacja oddymiania klatki schodowej
6.4.7.1 Okablowanie
6.4.7.2 Urządzenia
6.4.7.3 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.8 Instalacja domofonowa
6.4.8.1 Okablowanie w budynku
6.4.8.2 Okablowanie miedzy budynkami i do furtki wejsciowej oraz stacja bramowa
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6.4.8.3 Urządzenia w budynku
6.4.8.4 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza (budynek KG)
6.4.9 Instalacja telewizji zbiorczej satelitarnej
6.4.9.1 Okablowanie
6.4.9.2 Urządzenia
6.4.9.3 Zestaw anten
6.4.9.4 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.10 Sieć strukturalna (internet, telefon, TVK, światłowód)
6.4.10.1 Telwizja kablowa - przewód RG6
6.4.10.2 Internet, telefon - przewód 2x UTP 5kat
6.4.10.3 Światłowód jednomodowy dwuwłóknowy
6.4.10.4 GPD
6.4.10.5 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.5 Wentylacja mechaniczna
6.5.1 Wentylacja mechaniczna garażu, pom. Techn. 
6.5.1.1 kanały w pionach z klapami p.poż
6.5.1.2 kanały w garażu
6.5.1.3 Wentylatory bytowe garażu
6.5.1.4 Kratki, czerpnie, wyrzutnie
6.5.1.5 Pomiary i regulacja, rozruchy
6.5.2 Wentylacja pomieszczeń technicznych
6.5.2.1 Wentylacja przedsionków
6.5.2.2 Wentylacja separatorów
6.6 Wentylacja grawitacyjna
6.6.1 Wentylacja grawitaryjna zakończona nasadami kominowymi
6.7 Odwodnienia liniowe garażu i wjazdu do garażu
6.7.1 Korytka odwadniające garażu
6.8 Wentylacja mechaniczna
6.8.1 Wentylacja mechaniczna mieszkań
6.8.1.1 Kanały spiro z izolacją i klapami zwrotnymi
6.8.1.2 Kratki wentylacyjne
6.8.1.3 Wyrzutnie ścienne na kominach
6.8.1.4 Wentylatory kanałowe
6.5.1.5 Uruchomienie instalacji
6.8.2 Instalacja elektryczna do wentylacji mechanicznej (w tym maszty odgromowe)
6.8.2.1 Instalacja elektryczna do wentylacji mechanicznej (w tym maszty odgromowe)
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lp Nazwa zadania

A Zielona Dolina 2. Etap 2. Budynki 1-25
1 Stan zero
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 wykopy pod budynki ze złożeniem materiału pod późniejsze zasypki
1.1.2 wykopy z odwozem urobku
1.1.3 obsypanie z zagęszczeniem
1.2 Fundamenty
1.2.1 wymiana gruntu pod płytę fundamentową
1.2.1.1 wymiana gruntu pod płytę fundamentową - materiał Inwestora
1.2.2 podkład z chudego betonu  
1.2.2.1 podkład z chudego betonu - C8/10 gr. 10 cm
1.2.3 płyta denna
1.2.3.1 betonowanie płyty - beton C30/37 W8
1.2.3.2 ławy fundamentowe - beton C30/37
1.2.3.3 ściany studni schładzającej C30/37, gr. 15 cm
1.2.3.4 ściany fundamentowe C30/37 gr. 25 cm
1.2.3.5 technologia TBW dla płyty (folia PE, styropian w klinach)
1.2.3.6 zbrojenie płyty, ław i ścian fundamentowych
1.3 Konstrukcja stanu "0"
1.3.1 elementy żelbetowe stanu "0"
1.3.1.1 ściany C30/37 gr. 20 cm
1.3.1.2 zbrojenie ścian gr. 20 cm
1.3.1.3 ściany C30/37 gr. 18 cm
1.3.1.4 zbrojenie scian gr. 18 cm
1.3.1.5 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
1.3.1.6 zbrojenie ścian gr. 15 cm
1.3.1.7 słupy C30/37
1.3.1.8 zbrojenie słupów zewnętrznych
1.3.1.9 belki, napdroża C30/37
1.3.1.10 zbrojenie belek, nadproży
1.3.1.11 strop gr. 18 cm C30/37
1.3.1.12 zbrojenie stropu gr. 18 cm
1.3.1.13 strop gr. 20 cm C30/37
1.3.1.14 zbrojenie stropu gr. 20 cm
1.3.1.15 strop gr. 22 cm C30/37
1.3.1.16 zbrojenie stropu gr. 22 cm
1.3.1.17 strop gr. 30 cm C30/37
1.3.1.18 zbrojenie stropu gr. 30 cm
1.3.1.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C30/37
1.3.1.20 zbrojenie schodów
1.3.2 izolacje pionowe 
1.3.2.1 technologia TBW dla ścian zewnętrznych
1.3.3 izolacje pionowe obwodowe - cieplne
1.3.3.1 izolacja gr. 10 cm + klej
1.3.3.2 folia kubełkowa
1.3.3.3 hydroizolacja ścian i ław fundamentowych typu lekkiego
2 Stan surowy otwarty
2.1 Konstrukcja żelbetowa
2.1.1 konstrukcja żelbetowa parteru
2.1.1.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.1.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.1.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.1.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.1.5 belki C30/37
2.1.1.6 zbrojenie belek
2.1.1.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.1.8 zbrojenie słupów
2.1.1.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.1.10 zbrojenie scian gr. 16 cm
2.1.1.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.1.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.1.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
2.1.1.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.1.15 balustrady żelbetowe gr. 15 cm, C25/30
2.1.1.16 zbrojenie balustrad gr. 15 cm
2.1.1.17 balustrady żelbetowe gr. 12 cm, C25/30
2.1.1.18 zbrojenie balustrad gr. 12 cm
2.1.1.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C30/37
2.1.1.20 zbrojenie biegów i spoczników
2.1.1.21 zbrojenie comax
2.1.1.22 schody zewnetrzne, C25/30
2.1.1.23 zbrojenie śchodów zewnętrznych
2.1.1.24 dylatacja z wełny gr. 2 cm
2.1.1.25 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.1.26 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.2 konstrukcja żelbetowa 1 piętra
2.1.2.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.2.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.2.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.2.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.2.5 belki  C30/37
2.1.2.6 zbrojenie belek
2.1.2.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.2.8 zbrojenie słupów
2.1.2.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.2.10 zbrojenie ścian gr. 16 cm
2.1.2.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.2.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.2.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
2.1.2.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.2.15 balustrady żelbetowe gr. 15 cm, C25/30
2.1.2.16 zbrojenie balustrad gr. 15 cm
2.1.2.17 balustrady żelbetowe gr. 12 cm, C25/30
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2.1.2.18 zbrojenie balustrad gr. 12 cm
2.1.2.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C25/30
2.1.2.20 zbrojenie schodów i biegów
2.1.2.21 zbrojenie comax
2.1.2.22 dylatacja gr. 2 cm
2.1.2.23 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.2.24 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.3 konstrukcja żelbetowa 2 piętra
2.1.3.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.3.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.3.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.3.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.3.5 belki C30/37
2.1.3.6 zbrojenie belek
2.1.3.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.3.8 zbrojenie słupów
2.1.3.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.3.10 zbrojenie ścian gr. 16 cm
2.1.3.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.3.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.3.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm (balustrady balkonowe)
2.1.3.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.3.15 schody żelbetowe gr. 18 cm C25/30
2.1.3.16 zbrojenie schodów i biegów
2.1.3.17 zbrojenie comax
2.1.3.18 dylatacja z wełny gr. 2 cm
2.1.3.19 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.3.20 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.4 konstrukcja żelbetowa na dachu
2.1.4.1 nadszybie gr. 15 cm, C25/30
2.1.4.2 nadszybie gr. 20 cm, C25/30
2.1.4.3 zbrojenie nadszybia
2.1.4.4 belki, wieńce C25/30
2.1.4.5 zbrojenie belek, wieńcy
2.1.4.6 słupy, trzpienie C25/30
2.1.4.7 zbrojenie  słupów
2.1.4.8 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.4.9 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.2 Konstrukcje murowe - ściany osłonowe
2.2.1 osłonowe parteru
2.2.1.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.1.2 filarki z cegły pełnej klasy 20 Mpa, gr. 25 cm
2.2.1.3 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.2 osłonowe 1 piętro
2.2.2.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.2.2 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.3 osłonowe 2 piętro
2.2.3.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.3.2 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.4 osłonowe  - kotłownia
2.2.4.1 ściany zewnętrzne kotłowni - gr. 19 cm
3 Stan surowy zamknięty
3.1 Konstrukcja i pokrycie dachu
3.1.1 konstrukcja stropodachu (filaki żelbetowe, wieniec na attyce, ściany attyki)
3.1.1.1 trzpienie żelbetowe w ścianach attyk + wieniec
3.1.1.2 zbrojenie trzpieni i wieńca
3.1.1.3 ściany attyki gr. 19 cm
3.1.2 kominy murowane z ociepleniem + ocieplenie attyk z wyprawą
3.1.2.1 wymurowanie gr. 12 cm
3.1.2.2 kominy - docieplenie + zatopienie siatki
3.1.2.3 kominy - wyprawa elewacyjna
3.1.2.4 atyki - docieplenie + zatopienie siatki
3.1.2.5 attyki - wyprawa elewacyjna
3.1.3 czapki kominowe
3.1.3.1 czapki betonowe gr. 10 cm
3.1.4 pokrycie dachu i obróbki blacharskie, zadaszenia balkonów, wejść do klatek
3.1.4.1 folia pe
3.1.4.2 stryropian eps 100 gr. 20 cm
3.1.4.3 szlichta cementowa gr. 4 cm zbrojona siatką (styropian schodkowo)
3.1.4.4 2 x papa termozgrzewalna
3.1.4.5 listwy dociskowe, kliny w narożach
3.1.4.6 obróbki blacharskie
3.1.4.7 rynna
3.1.4.8 rura spustowa fi 10 cm
3.1.4.9 płyta osb
3.1.4.10 pokrycie papowe na więźbie drewnianej
3.1.4.11 przelewy awaryjne
3.1.4.12 wpusty dachowe - tylko montaż
3.1.4.13 styropian gr.5cm pod obróbkę blacharską
3.1.5 klapy dymowe
3.1.5.1 klapa dymowa
3.2 Stolarka i ślusarka okienna
3.2.1 stolarka okienna PVC
3.2.1.1 okna pcv
3.2.1.2 nawiewniki cisnieniowe  (37-38 dB), osprzęt okienny (klamki, osłonki, itp..)
3.2.1.3 nawiewniki okienne eht
3.2.2 ślusarka aluminiowa
3.2.2.1 witryny aluminowe
3.2.2.2 nawiewniki okienne wszybowe
4 Roboty wykończeniowe wewnętrzne
4.1. Roboty murowe
4.1.1 Roboty murowe wewnętrzne garażu
4.1.1.1 wewnętrzne silka 12
4.1.1.1.1 silka E12
4.1.1.2 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.1.2.1 gr. 12 cm w garażu
4.1.1.2.2 nadproża
4.1.2 Roboty murowe wewnętrzne parteru
4.1.2.1 wewnętrzne silka 12
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4.1.2.1.1 silka E12
4.1.2.1.2 nadproża
4.1.2.2 wewnętrzne silka 18
4.1.2.2.1 silka e18a nośne
4.1.2.2.2 silka e18a nienośne
4.1.2.2.3 nadproża L19
4.1.2.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.2.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.2.3.2 nadproża porotherm
4.1.2.4 wewnętrzne silka E8
4.1.2.4.1 silka E8
4.1.2.5 kominy wentylacyjne murowane
4.1.2.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.2.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.2.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.2.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.2.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.3 Roboty murowe wewnętrzne 1 piętra
4.1.3.1 wewnętrzne silka 12
4.1.3.1.1 silka E12
4.1.3.1.2 nadproża
4.1.3.2 wewnętrzne silka 18
4.1.3.2.1 silka e18a nośne
4.1.3.2.2 silka e18a nienośne
4.1.3.2.3 nadproża L19
4.1.3.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.3.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.3.3.2 nadproża porotherm
4.1.3.4 wewnętrzne silka E8
4.1.3.4.1 silka E8
4.1.3.5 kominy wentylacyjne murowane
4.1.3.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.3.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.3.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.3.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.3.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.4 Roboty murowe wewnętrzne 2 piętra
4.1.4.1 wewnętrzne silka 12
4.1.4.1.1 silka E12
4.1.4.1.2 nadproża
4.1.4.2 wewnętrzne silka 18
4.1.4.2.1 silka e18a nośne
4.1.4.2.2 silka e18a nienośne
4.1.4.2.3 nadproża L19
4.1.4.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.4.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.4.3.2 nadproża porotherm
4.1.4.4 wewnętrzne silka E8
4.1.4.4.1 silka E8
4.1.4.5 kominy wentylacyjne murowane
4.4.1.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.4.1.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.4.1.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.4.1.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.4.1.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.5 Roboty murowe wewnętrzne kotłowni i ponad dachem
4.1.5.1 wewnętrzne silka 12
4.1.5.1.1 silka E12
4.1.5.2 wewnętrzne silka 18
4.1.5.2.1 silka e18a
4.1.5.3 wewnętrzne silka E8
4.1.5.3.1 silka E8
4.1.5.4 kominy wentylacyjne murowane
4.1.5.4.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.5.4.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.5.4.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.5.4.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.5.4.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.2 Tynki, docieplenia, zabudowy
4.2.1 docieplenie garażu wełna 10 cm
4.2.1.1 wełna ,system garażowy - przyklejenie wełny
4.2.1.2 wełna, system garażowy - wyprawa wykończeniowa
4.2.2 docieplenie garażu wełna 5 cm
4.2.2.1 wełna, system garażowy - przyklejenie wełny
4.2.2.2 wełna, system garażowy - wyprawa wykończeniowa
4.2.3 tynki w lokalach - parter
4.2.3.1 tynk gipsowy
4.2.3.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.3.3 kratki pcv 14x21 cm
4.2.3.4 kratki pc fi 125
4.2.4 tynki w lokalach - 1 piętro
4.2.4.1 tynk gipsowy
4.2.4.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.4.3 kratki pc fi 125
4.2.5 tynki w lokalach - 2 piętro
4.2.5.1 tynk gipsowy
4.2.5.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.5.3 kratki pc fi 125
4.2.6 tynki w komunikacji garaż
4.2.6.1 tynk cem-wap/gipsowe
4.2.7 tynki i docieplenia w komunikacji -  parter
4.2.7.1 tynk gipsowy
4.2.7.2 tynk cem-wap
4.2.7.3 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 10 cm - wiatrołap
4.2.7.4 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 5 cm - wiatrołap
4.2.7.5 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
4.2.7.6 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.8 tynki i docieplenia w komunikacji - 1 piętro
4.2.8.1 tynk gipsowy
4.2.8.2 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
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4.2.8.3 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.9 tynki i docieplenia w komunikacji - 2 piętro
4.2.9.1 tynk gipsowy
4.2.9.2 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
4.2.9.3 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.10 tynki i docieplenia w komunikacji - kotłownia
4.2.10.1 tynk gipsowy
4.2.11 tynki w pom. technicznych garażu
4.2.11.1 tynk cem-wap
4.2.12 tynki w pom. technicznych parteru
4.2.12.1 tynk gipsowy
4.2.12.2 tynk cem-wap

4.2.12.3 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 10 cm - kotłownia, hydrofornia
4.2.12.4 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 5 cm - kotłownia, hydrofornia
4.2.12.5 kratki wentylacyjne 14x14 cm
4.2.12.6 kratki wentylacyjne 25x25 cm
4.2.13 tynki w pom. technicznych 1 piętra
4.2.13.1 tynk gipsowy
4.2.14 tynki w pom. technicznych 2 piętra
4.2.14.1 tynk gipsowy
4.2.15 tynki w pom. technicznych - kotłownia
4.2.15.1 tynk gipsowy
4.2.16 zabudowy GK
4.2.16.1 sufity podwieszane - 2 piętro
4.2.16.2 sufity podwieszane - korytarz kotłownia
4.2.16.3 zabudowy GK
4.2.16.4 sufity podwieszane - kotłwonia płyta 2xGKF
4.2.16.5 wygłuszenie rur spustowych
4.2.16.6 przeciwpożarowy zawór odcinający 125 EIS 60
4.3 Szlichty i izolacje
4.3.1 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - parter
4.3.2 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - 1 piętro
4.3.3 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - 2 piętro
4.3.4 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja parter
4.3.5 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja - 1 piętro
4.3.6 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja - 2 piętro
4.3.7 szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - garaż

4.3.8
szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - parter, 1 piętro, 2 piętro (w tym 
kotłownia jeżeli jest zlokalizowana na parterze)

4.3.9 szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - kotłownia
4.4 Posadzka w garażu
4.4.1 beton c20/25, zbrojenie rozproszone 0,6 kg/m3, średnia grubość 15 cm
4.5 Drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych
4.5.1 Dostawa i montaż ościeżnic budowlanych

4.5.2
Dostawa i montaż ościeżnic docelowych oraz uzbrojonych skrzydeł drzwiowych wraz z 
wkładkami budowlanymi – drzwi bez EI

4.5.3
Dostawa i montaż ościeżnic docelowych oraz uzbrojonych skrzydeł drzwiowych wraz z 
wkładkami budowlanymi – drzwi EI30

4.5.4 Dostawa i montaż okuć, klamek, wizjerów, itp.
4.6 Ślusarka stalowa i stolarka drzwiowa
4.6.1 drzwi techniczne stalowe pełne
4.6.1.1 drzwi D9 - bud. KG
4.6.1.2 drzwi D11 - bud. L
4.6.1.3 drzwi D4 - 1,13x2,07m - do kotłowni i hydroforni - budynek Cu
4.6.1.4 drzwi D5, D6 - do kotłowni, 115+50x207 cm - bud. C, Cm
4.6.1.5 drzwi D5 - do pom wodomierza 115x207 cm - bud. Cm
4.6.1.6 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.2 drzwi techniczne stalowe EI 30 pełne
4.6.2.1 drzwi D4 - 1,03x2,07m - budynek Cm
4.6.2.2 drzwi D5 30+90x200 do hydroforni - bud. K
4.6.2.3 drzwi D4 80x200 do pomieszczeń technicznych - bud. K
4.6.2.4 drzwi D4, D5 - budynek KG i L
4.6.2.5 drzwi D7 - budynek L
4.6.2.6 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.3 drzwi techniczne stalowe EI 30 z przeszkleniem
4.6.3.1 drzwi D8 - budynek KG
4.6.3.2 drzwi D9 - budynek L
4.6.3.3 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.4 drzwi techniczne stalowe EI 60 pełne
4.6.4.1 drzwi D6 90x200 do kotłowni - bud. K
4.6.4.2 drzwi D7 - budynek KG
4.6.4.3 drzwi D6 - budynek KG
4.6.4.4 drzwi D8 - budynek L
4.6.4.5 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.5 wycieraczki i inne drobne elementy
4.6.5.1 wycieraczka zewnętrzna aluminiowa+szlam
4.6.5.2 żaluzja czerpni 145x45
4.6.5.3 kratki wentylacyjne stropodach 14x14 cm
4.6.5.4 blacha ryflowana - przykrycie studzienki schładzającej
4.6.5.5 schody stalowe w kotłowni 4x18,25x25 cm
4.6.6 drzwiczki rewizyjne
4.6.1 drzwiczki rewizyjne - parter
4.6.2 drzwiczki rewizyjne - 1 piętro
4.6.3 drzwiczki rewizyjne - 2 piętro
4.6.7 drabiny stalowe
4.6.7.1 drabiny dł 3 mb
4.6.8 drzwi drewniane płycinowe pełne
4.6.8.1 drzwi D5
4.6.8.2 drzwi D6
4.6.8.3 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.9 wygrodzenia boksów z siatki z drzwiami
4.6.9.1 wygrodzenie boksów z siatki stalowej, np.. UTS typ SG firmy Janus
4.6.9.2 drzwi do boksów
4.7 Ślusarka aluminiowa
4.7.1 ślusarka aluminiowa drzwiowa
4.7.1.1 drzwi D1 - 1,7x2,4 m - bud. C, Cm zew.
4.7.1.2 drzwi D2 - 1,7x2,4 m - bud. Cu zew.
4.7.1.3 drzwi D2 - 1,7x2,4 m - bud. C, Cm wew.
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4.7.1.4 drzwi D5 - 1,7x2,4 m - bud. Cu wew.
4.7.1.5 drzwi D1 - 1,7x2,42 m - bud. Cu (wejścia do usług)
4.7.1.6 drzwi D3 - 1,1x2,4 - bud. Cu zew
4.7.1.7 drzwi D1 - 1,25x2,35 m - bud. K zew.
4.7.1.8 drzwi D1 - 1,4x2,4 m - bud. L i KG zew.
4.7.1.9 drzwi D2 - 1,4x2,4 m - bud. L wew.
4.7.2 ślusarka aluminiowa drzwiowa EI 30
4.7.2.1 drzwi D2 - 1,25x2,35 - bud. KG i K
4.7.2.2 drzwi D10 - 1,05x2,07 - bud. L
4.8 Bramy garażowe
4.8.1 brama garażowa 5x2,16 m
4.8.2 piloty do bramy
4.9 Wykończenie ścian i posadzek - okładziny
4.9.1 komunikacja - garaż
4.9.1.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.1.2 fugowanie
4.9.1.3 cokoły
4.9.2 komunikacja - parter
4.9.2.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.2.2 fugowanie
4.9.2.3 cokoły
4.9.2.4 płytki gresowe przy drzwiach do mieszkań (z fugowaniem)
4.9.3 komunikacja - 1 piętro
4.9.3.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.3.2 fugowanie
4.9.3.3 cokoły
4.9.3.4 płytki gresowe przy drzwiach do mieszkań (z fugowaniem)
4.9.4 komunikacja - 2 piętro
4.9.4.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.4.2 fugowanie
4.9.4.3 cokoły
4.9.4.4 płytki gresowe przy drzwiachdo mieszkań (z fugowaniem)
4.9.5 pom. techniczne - garaż
4.9.5.1 gres techniczny posadzka
4.9.5.2 fugowanie
4.9.5.3 cokoły
4.9.6 pom. techniczne - parter
4.9.6.1 gres techniczny posadzka
4.9.6.2 płytki ścienne
4.9.6.3 fugowanie
4.9.6.4 cokół
4.9.7 pom. techniczne - 1 piętro
4.9.7.1 gres techniczny posadzka
4.9.7.2 fugowanie
4.9.7.3 cokoły
4.9.8 pom. techniczne - 2 piętro
4.9.8.1 gres techniczny posadzka
4.9.8.2 fugowanie
4.9.8.3 cokoły
4.9.9 pom. techniczne - kotłownia
4.9.9.1 gres techniczny posadzka
4.9.9.2 fugowanie
4.9.9.3 cokoły
4.10 Parapety wewnętrzne
4.10.1 parter
4.10.1.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.10.2 1 piętro
4.10.2.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.10.3 2 piętro
4.10.3.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.11 Roboty malarskie
4.11.1 Roboty malarskie wewnętrzne - garaż
4.11.1.1 komunikacja
4.11.1.1.1 malowanie
4.11.1.2 pom. techniczne
4.11.1.2.1 malowanie techniczne
4.11.2 Roboty malarskie wewnętrzne - parter
4.11.2.1 lokale
4.11.2.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.2.2 komunikacja
4.11.2.2.1 malowanie na gotowo
4.11.2.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.2.3 pom. techniczne
4.11.2.3.1 malowanie techniczne
4.11.3 Roboty malarskie wewnętrzne - 1 piętro
4.11.3.1 lokale
4.11.3.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.3.2 komunikacja
4.11.3.2.1 malowanie na gotowo
4.11.3.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.3.3 pom. techniczne
4.11.3.3.1 malowanie techniczne
4.11.4 Roboty malarskie wewnętrzne - 2 piętro
4.11.4.1 lokale
4.11.4.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.4.2 komunikacja
4.11.4.2.1 malowanie na gotowo
4.11.4.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.4.3 pom. techniczne
4.11.4.3.1 malowanie techniczne
4.11.5 Roboty malarskie wewnętrzne - kond. kotłowni
4.11.5.1 komunikacja
4.11.5.1.1 malowanie na gotowo
4.11.5.2 pom. techniczne
4.11.5.2.1 malowanie techniczne
4.12 Balustrady wewnętrzne
4.12.1 balustrady klatek schodowych
4.12.1.1 stal czarna malowana proszkowo + siatka
4.12.1.2 bramka antypaniczna
4.13 Windy, podnośniki, wykończenie szybów
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4.13.1 Winda 4 przystanki
4.13.1.1 630 kg, 1,1x1,4m
4.13.1.2 odbiory, udt, uruchomienie
4.13.1.3 malowanie szybu windowego
4.14 Wizualizacja i skrzynki na listy
4.14.1 wizualizacja budynków i terenu osiedla
4.14.1.1 wizualizacja budynków i osiedla
4.14.2 skrzynki na listy
4.14.2.1 skrzynki na listy
4.14.3 gabloty
4.14.3.1 gablota
4.15 Organizacja ruchu w garażu i wyposażenie
4.15.1 org. ruchu /pasy, oznakowanie, zabezp. ścian i słupów/
4.15.1.1 oznakowanie poziome garażu
4.15.1.2 oznakowanie pionowe garażu
4.15.2 wyposażenie garażu /gaśnice, koce gaśnicze/
4.15.2.1 wyposażenie p.poż
4.16 Sprzątanie
4.16.1 sprzątanie
5 Roboty wykończeniowe zewnętrzne
5.1 Elewacje
5.1.1 elewacja lekka-mokra - północna
5.1.1.1 przyklejenie styropianu
5.1.1.2 zatopienie siatki
5.1.1.3 wyprawa
5.1.1.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.1.5 parapety zewnętrzne
5.1.1.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.2 elewacja lekka-mokra - południowa
5.1.2.1 przyklejenie styropianu
5.1.2.2 zatopienie siatki
5.1.2.3 wyprawa
5.1.2.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.2.5 parapety zewnętrzne
5.1.2.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.3 elewacja lekka-mokra - wschodnia
5.1.3.1 przyklejenie styropianu
5.1.3.2 zatopienie siatki
5.1.3.3 wyprawa
5.1.3.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.3.5 parapety zewnętrzne
5.1.3.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.4 elewacja lekka-mokra - zachodnia
5.1.4.1 przyklejenie styropianu
5.1.4.2 zatopienie siatki
5.1.4.3 wyprawa
5.1.4.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.4.5 parapety zewnętrzne
5.1.4.6 wygłuszenie rur spustowych
5.2 Balustrady zewnętrzne
5.2.1 balustrady balkonowe - parter
5.2.1.1 marki
5.2.1.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.1.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.2 ekrany dzielące balkony - parter
5.2.2.1 marki
5.2.2.2 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.2.3 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,5 m
5.2.3 balustrady balkonowe - 1 piętro
5.2.3.1 marki
5.2.3.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.3.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.4 ekrany dzielące balkony - 1 piętro
5.2.4.1 marki
5.2.4.1 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.5 balustrady balkonowe - 2 piętro
5.2.5.1 marki
5.2.5.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.5.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.6 ekrany dzielące balkony - 2 piętro
5.2.6.1 marki
5.2.6.2 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.7 kratki kominowe
5.2.7.1 kratki kominowe
5.3 Szlichty i izolacje
5.3.1 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja północna

5.3.2 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja północna

5.3.3
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja północna

5.3.4 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja południowa
5.3.5 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja południowa

5.3.6
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja południowa

5.3.7 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja wchodnia
5.3.8 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja wschodnia

5.3.9
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja wschodnia

5.3.10 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja zachodnia
5.3.11 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja zachodnia

5.3.12
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja zachodnia

6 Instalacje wewnętrzne
6.1 Instalacje wod.-kan. + instalacja gazu
6.1.1 Kondygnacja garażu
6.1.1.1 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
6.1.1.1.1 poziomy w garażach
6.1.1.1.2 Izolacja termiczna poziomów
6.1.1.2 instalacja hydrantowa
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6.1.1.2.1 Instalacja hydrantowa
6.1.1.2.2 Montaż szafek i zaworów hydrantowych
6.1.1.2.3 Dostawa i montaż zestawu hydroforowego
6.1.1.2.4 Rozruch zestawu hydroforowego
6.1.1.2.5 Próba szczelności
6.1.1.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
6.1.1.3.1 poziomy w garażach
6.1.1.4 Instalacja kanalizacji deszczowej
6.1.1.4.1 poziomy w garażach
6.1.1.4.2 Instalacja podposadzkowa w płycie fundamentowej
6.1.1.4.3 Separatory
6.1.2 Kondygnacje nadziemne
6.1.2.1 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
6.1.2.1.1 piony
6.1.2.1.2 Izolacja termiczna pionów
6.1.2.1.3 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (parter)
6.1.2.1.4 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (I pietro)
6.1.2.1.5 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (II piętro)
6.1.2.1.6 dostawa i montaż wodomierzy, 
6.1.2.1.7 dostawa i montaż osprzętu
6.1.2.1.8 Montaż przejść p.poż.
6.1.2.1.9 Próba szczelności
6.1.2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
6.1.2.2.1 piony
6.1.2.2.2 Instalacja lokalowa (parter)
6.1.2.2.3 Instalacja lokalowa (I pietro)
6.1.2.2.4 Instalacja lokalowa (II piętro)
6.1.2.2.5 Rury wywiewne
6.1.2.3 Instalacja kanalizacji deszczowej
6.1.2.3.1 piony
6.1.2.3.2 Montaż wpustów dachowych
6.1.2.4 Instalacja gazowa
6.1.2.4.1 Instalacja gazowa (parter)
6.1.2.4.2 Instalacja gazowa (I piętro)
6.1.2.4.3 Instalacja gazowa (II piętro)
6.1.2.4.4 piony i poziomy w garażu
6.1.2.4.5 stelaże pod gazomierz

6.1.2.4.6
Włączenie do punktu redukcyjno - pomiarowego wraz z próbami szczelności i 
odbiorami

6.2 Instalacje C.O.
6.2.1 piony
6.2.2 Izolacja termiczna pionów
6.2.3 Instalacja lokalowa (parter)
6.2.4 Instalacja lokalowa (I pietro)
6.2.5 Instalacja lokalowa (II piętro)
6.2.6 Montaż grzejników (parter)
6.2.7 Montaż grzejników (1 piętro)
6.2.8 Montaż grzejników (2 piętro)
6.2.9 Montaż głowic termostatycznych
6.2.10 Montaż liczników ciepła
6.2.11 Montaż zaworów podpionowych i regulacyjnych
6.2.12 Próba szczelności
6.3 Kotłownia gazowa
6.3.1 Kotłownia - technologia, dostawa i montaż
6.3.2 próby, odbiory, dokumentacja powykonawcza
6.4 Instalacje elektryczne i teletechniczne
6.4.1 Instalacje w mieszkaniach

6.4.1.1
Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - parter (w budynku CU 
w usługach)

6.4.1.2 Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - I piętro
6.4.1.3 Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - II piętro 

6.4.1.4
Wykonanie instalacji teletechnicznej (przed wylewką) w mieszkaniach (w budynku CU 
również w usługach)

6.4.1.5 Montaż tablic mieszkaniowych (w budynku CU również tablice TU)
6.4.1.6 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - parter 
6.4.1.7 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - I piętro 
6.4.1.8 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - II piętro
6.4.1.9 Pomiary instalacji w mieszkaniach, dokumentacja powykonawcza
6.4.2 Rozdzielnie
6.4.2.1 TL-P 
6.4.2.2 TL-1 
6.4.2.3 TL-2 
6.4.2.4 TG 
6.4.2.5 Tablice administracyjne (TA, TK, itd.)
6.4.3 Trasy kablowe
6.4.3.1 Trasy kablowe (korytka, drabinki, przusty i przejścia ppoż)
6.4.4 Wewnętrzne linie zasilające, okablowanie cześci wspólnych
6.4.4.1 WLZ ZK - TG
6.4.4.2 WLZ TG-TL 
6.4.4.3 WLZ TL-TM
6.4.4.4 WLZ do tablic administracyjnych

6.4.4.5
Oprzewodowanie gniazd, wypustów oświetleniowych i wypustów zasilających 230V i 
400V w budynku

6.4.5 Biały montaż (oprawy oświetleniowe, osprzęt)
6.4.5.1 Oprawy oświetleniowe
6.4.5.2 Osprzęt (gniazda, włączniki, czujki ruchu, wyłączniki ppoż, itp)
6.4.5.3 Ogrzewanie rur instalacji sanitarnej
6.4.5.4 System detekcji gazów 
6.4.5.5 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.6 Uziemienie, instalacja odgromowa
6.4.6.1 Uziom
6.4.6.2 Instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze
6.4.6.3 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza (budynek KG)
6.4.7 Instalacja oddymiania klatki schodowej
6.4.7.1 Okablowanie
6.4.7.2 Urządzenia
6.4.7.3 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.8 Instalacja domofonowa
6.4.8.1 Okablowanie w budynku
6.4.8.2 Okablowanie miedzy budynkami i do furtki wejsciowej oraz stacja bramowa
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6.4.8.3 Urządzenia w budynku
6.4.8.4 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza (budynek KG)
6.4.9 Instalacja telewizji zbiorczej satelitarnej
6.4.9.1 Okablowanie
6.4.9.2 Urządzenia
6.4.9.3 Zestaw anten
6.4.9.4 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.10 Sieć strukturalna (internet, telefon, TVK, światłowód)
6.4.10.1 Telwizja kablowa - przewód RG6
6.4.10.2 Internet, telefon - przewód 2x UTP 5kat
6.4.10.3 Światłowód jednomodowy dwuwłóknowy
6.4.10.4 GPD
6.4.10.5 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.5 Wentylacja mechaniczna
6.5.1 Wentylacja mechaniczna garażu, pom. Techn. 
6.5.1.1 kanały w pionach z klapami p.poż
6.5.1.2 kanały w garażu
6.5.1.3 Wentylatory bytowe garażu
6.5.1.4 Kratki, czerpnie, wyrzutnie
6.5.1.5 Pomiary i regulacja, rozruchy
6.5.2 Wentylacja pomieszczeń technicznych
6.5.2.1 Wentylacja przedsionków
6.5.2.2 Wentylacja separatorów
6.6 Wentylacja grawitacyjna
6.6.1 Wentylacja grawitaryjna zakończona nasadami kominowymi
6.7 Odwodnienia liniowe garażu i wjazdu do garażu
6.7.1 Korytka odwadniające garażu
6.8 Wentylacja mechaniczna
6.8.1 Wentylacja mechaniczna mieszkań
6.8.1.1 Kanały spiro z izolacją i klapami zwrotnymi
6.8.1.2 Kratki wentylacyjne
6.8.1.3 Wyrzutnie ścienne na kominach
6.8.1.4 Wentylatory kanałowe
6.5.1.5 Uruchomienie instalacji
6.8.2 Instalacja elektryczna do wentylacji mechanicznej (w tym maszty odgromowe)
6.8.2.1 Instalacja elektryczna do wentylacji mechanicznej (w tym maszty odgromowe)
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lp Nazwa zadania

A Zielona Dolina 2. Etap 2. Budynki 1-25
1 Stan zero
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 wykopy pod budynki ze złożeniem materiału pod późniejsze zasypki
1.1.2 wykopy z odwozem urobku
1.1.3 obsypanie z zagęszczeniem
1.2 Fundamenty
1.2.1 wymiana gruntu pod płytę fundamentową
1.2.1.1 wymiana gruntu pod płytę fundamentową - materiał Inwestora
1.2.2 podkład z chudego betonu  
1.2.2.1 podkład z chudego betonu - C8/10 gr. 10 cm
1.2.3 płyta denna
1.2.3.1 betonowanie płyty - beton C30/37 W8
1.2.3.2 ławy fundamentowe - beton C30/37
1.2.3.3 ściany studni schładzającej C30/37, gr. 15 cm
1.2.3.4 ściany fundamentowe C30/37 gr. 25 cm
1.2.3.5 technologia TBW dla płyty (folia PE, styropian w klinach)
1.2.3.6 zbrojenie płyty, ław i ścian fundamentowych
1.3 Konstrukcja stanu "0"
1.3.1 elementy żelbetowe stanu "0"
1.3.1.1 ściany C30/37 gr. 20 cm
1.3.1.2 zbrojenie ścian gr. 20 cm
1.3.1.3 ściany C30/37 gr. 18 cm
1.3.1.4 zbrojenie scian gr. 18 cm
1.3.1.5 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
1.3.1.6 zbrojenie ścian gr. 15 cm
1.3.1.7 słupy C30/37
1.3.1.8 zbrojenie słupów zewnętrznych
1.3.1.9 belki, napdroża C30/37
1.3.1.10 zbrojenie belek, nadproży
1.3.1.11 strop gr. 18 cm C30/37
1.3.1.12 zbrojenie stropu gr. 18 cm
1.3.1.13 strop gr. 20 cm C30/37
1.3.1.14 zbrojenie stropu gr. 20 cm
1.3.1.15 strop gr. 22 cm C30/37
1.3.1.16 zbrojenie stropu gr. 22 cm
1.3.1.17 strop gr. 30 cm C30/37
1.3.1.18 zbrojenie stropu gr. 30 cm
1.3.1.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C30/37
1.3.1.20 zbrojenie schodów
1.3.2 izolacje pionowe 
1.3.2.1 technologia TBW dla ścian zewnętrznych
1.3.3 izolacje pionowe obwodowe - cieplne
1.3.3.1 izolacja gr. 10 cm + klej
1.3.3.2 folia kubełkowa
1.3.3.3 hydroizolacja ścian i ław fundamentowych typu lekkiego
2 Stan surowy otwarty
2.1 Konstrukcja żelbetowa
2.1.1 konstrukcja żelbetowa parteru
2.1.1.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.1.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.1.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.1.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.1.5 belki C30/37
2.1.1.6 zbrojenie belek
2.1.1.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.1.8 zbrojenie słupów
2.1.1.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.1.10 zbrojenie scian gr. 16 cm
2.1.1.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.1.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.1.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
2.1.1.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.1.15 balustrady żelbetowe gr. 15 cm, C25/30
2.1.1.16 zbrojenie balustrad gr. 15 cm
2.1.1.17 balustrady żelbetowe gr. 12 cm, C25/30
2.1.1.18 zbrojenie balustrad gr. 12 cm
2.1.1.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C30/37
2.1.1.20 zbrojenie biegów i spoczników
2.1.1.21 zbrojenie comax
2.1.1.22 schody zewnetrzne, C25/30
2.1.1.23 zbrojenie śchodów zewnętrznych
2.1.1.24 dylatacja z wełny gr. 2 cm
2.1.1.25 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.1.26 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.2 konstrukcja żelbetowa 1 piętra
2.1.2.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.2.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.2.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.2.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.2.5 belki  C30/37
2.1.2.6 zbrojenie belek
2.1.2.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.2.8 zbrojenie słupów
2.1.2.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.2.10 zbrojenie ścian gr. 16 cm
2.1.2.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.2.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.2.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
2.1.2.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.2.15 balustrady żelbetowe gr. 15 cm, C25/30
2.1.2.16 zbrojenie balustrad gr. 15 cm
2.1.2.17 balustrady żelbetowe gr. 12 cm, C25/30
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2.1.2.18 zbrojenie balustrad gr. 12 cm
2.1.2.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C25/30
2.1.2.20 zbrojenie schodów i biegów
2.1.2.21 zbrojenie comax
2.1.2.22 dylatacja gr. 2 cm
2.1.2.23 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.2.24 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.3 konstrukcja żelbetowa 2 piętra
2.1.3.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.3.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.3.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.3.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.3.5 belki C30/37
2.1.3.6 zbrojenie belek
2.1.3.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.3.8 zbrojenie słupów
2.1.3.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.3.10 zbrojenie ścian gr. 16 cm
2.1.3.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.3.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.3.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm (balustrady balkonowe)
2.1.3.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.3.15 schody żelbetowe gr. 18 cm C25/30
2.1.3.16 zbrojenie schodów i biegów
2.1.3.17 zbrojenie comax
2.1.3.18 dylatacja z wełny gr. 2 cm
2.1.3.19 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.3.20 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.4 konstrukcja żelbetowa na dachu
2.1.4.1 nadszybie gr. 15 cm, C25/30
2.1.4.2 nadszybie gr. 20 cm, C25/30
2.1.4.3 zbrojenie nadszybia
2.1.4.4 belki, wieńce C25/30
2.1.4.5 zbrojenie belek, wieńcy
2.1.4.6 słupy, trzpienie C25/30
2.1.4.7 zbrojenie  słupów
2.1.4.8 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.4.9 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.2 Konstrukcje murowe - ściany osłonowe
2.2.1 osłonowe parteru
2.2.1.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.1.2 filarki z cegły pełnej klasy 20 Mpa, gr. 25 cm
2.2.1.3 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.2 osłonowe 1 piętro
2.2.2.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.2.2 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.3 osłonowe 2 piętro
2.2.3.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.3.2 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.4 osłonowe  - kotłownia
2.2.4.1 ściany zewnętrzne kotłowni - gr. 19 cm
3 Stan surowy zamknięty
3.1 Konstrukcja i pokrycie dachu
3.1.1 konstrukcja stropodachu (filaki żelbetowe, wieniec na attyce, ściany attyki)
3.1.1.1 trzpienie żelbetowe w ścianach attyk + wieniec
3.1.1.2 zbrojenie trzpieni i wieńca
3.1.1.3 ściany attyki gr. 19 cm
3.1.2 kominy murowane z ociepleniem + ocieplenie attyk z wyprawą
3.1.2.1 wymurowanie gr. 12 cm
3.1.2.2 kominy - docieplenie + zatopienie siatki
3.1.2.3 kominy - wyprawa elewacyjna
3.1.2.4 atyki - docieplenie + zatopienie siatki
3.1.2.5 attyki - wyprawa elewacyjna
3.1.3 czapki kominowe
3.1.3.1 czapki betonowe gr. 10 cm
3.1.4 pokrycie dachu i obróbki blacharskie, zadaszenia balkonów, wejść do klatek
3.1.4.1 folia pe
3.1.4.2 stryropian eps 100 gr. 20 cm
3.1.4.3 szlichta cementowa gr. 4 cm zbrojona siatką (styropian schodkowo)
3.1.4.4 2 x papa termozgrzewalna
3.1.4.5 listwy dociskowe, kliny w narożach
3.1.4.6 obróbki blacharskie
3.1.4.7 rynna
3.1.4.8 rura spustowa fi 10 cm
3.1.4.9 płyta osb
3.1.4.10 pokrycie papowe na więźbie drewnianej
3.1.4.11 przelewy awaryjne
3.1.4.12 wpusty dachowe - tylko montaż
3.1.4.13 styropian gr.5cm pod obróbkę blacharską
3.1.5 klapy dymowe
3.1.5.1 klapa dymowa
3.2 Stolarka i ślusarka okienna
3.2.1 stolarka okienna PVC
3.2.1.1 okna pcv
3.2.1.2 nawiewniki cisnieniowe  (37-38 dB), osprzęt okienny (klamki, osłonki, itp..)
3.2.1.3 nawiewniki okienne eht
3.2.2 ślusarka aluminiowa
3.2.2.1 witryny aluminowe
3.2.2.2 nawiewniki okienne wszybowe
4 Roboty wykończeniowe wewnętrzne
4.1. Roboty murowe
4.1.1 Roboty murowe wewnętrzne garażu
4.1.1.1 wewnętrzne silka 12
4.1.1.1.1 silka E12
4.1.1.2 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.1.2.1 gr. 12 cm w garażu
4.1.1.2.2 nadproża
4.1.2 Roboty murowe wewnętrzne parteru
4.1.2.1 wewnętrzne silka 12

Strona 154



BUDYNEK KG13 Załącznik nr 11 - Tabela elementów rozliczeniowych

4.1.2.1.1 silka E12
4.1.2.1.2 nadproża
4.1.2.2 wewnętrzne silka 18
4.1.2.2.1 silka e18a nośne
4.1.2.2.2 silka e18a nienośne
4.1.2.2.3 nadproża L19
4.1.2.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.2.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.2.3.2 nadproża porotherm
4.1.2.4 wewnętrzne silka E8
4.1.2.4.1 silka E8
4.1.2.5 kominy wentylacyjne murowane
4.1.2.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.2.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.2.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.2.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.2.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.3 Roboty murowe wewnętrzne 1 piętra
4.1.3.1 wewnętrzne silka 12
4.1.3.1.1 silka E12
4.1.3.1.2 nadproża
4.1.3.2 wewnętrzne silka 18
4.1.3.2.1 silka e18a nośne
4.1.3.2.2 silka e18a nienośne
4.1.3.2.3 nadproża L19
4.1.3.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.3.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.3.3.2 nadproża porotherm
4.1.3.4 wewnętrzne silka E8
4.1.3.4.1 silka E8
4.1.3.5 kominy wentylacyjne murowane
4.1.3.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.3.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.3.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.3.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.3.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.4 Roboty murowe wewnętrzne 2 piętra
4.1.4.1 wewnętrzne silka 12
4.1.4.1.1 silka E12
4.1.4.1.2 nadproża
4.1.4.2 wewnętrzne silka 18
4.1.4.2.1 silka e18a nośne
4.1.4.2.2 silka e18a nienośne
4.1.4.2.3 nadproża L19
4.1.4.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.4.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.4.3.2 nadproża porotherm
4.1.4.4 wewnętrzne silka E8
4.1.4.4.1 silka E8
4.1.4.5 kominy wentylacyjne murowane
4.4.1.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.4.1.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.4.1.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.4.1.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.4.1.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.5 Roboty murowe wewnętrzne kotłowni i ponad dachem
4.1.5.1 wewnętrzne silka 12
4.1.5.1.1 silka E12
4.1.5.2 wewnętrzne silka 18
4.1.5.2.1 silka e18a
4.1.5.3 wewnętrzne silka E8
4.1.5.3.1 silka E8
4.1.5.4 kominy wentylacyjne murowane
4.1.5.4.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.5.4.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.5.4.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.5.4.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.5.4.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.2 Tynki, docieplenia, zabudowy
4.2.1 docieplenie garażu wełna 10 cm
4.2.1.1 wełna ,system garażowy - przyklejenie wełny
4.2.1.2 wełna, system garażowy - wyprawa wykończeniowa
4.2.2 docieplenie garażu wełna 5 cm
4.2.2.1 wełna, system garażowy - przyklejenie wełny
4.2.2.2 wełna, system garażowy - wyprawa wykończeniowa
4.2.3 tynki w lokalach - parter
4.2.3.1 tynk gipsowy
4.2.3.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.3.3 kratki pcv 14x21 cm
4.2.3.4 kratki pc fi 125
4.2.4 tynki w lokalach - 1 piętro
4.2.4.1 tynk gipsowy
4.2.4.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.4.3 kratki pc fi 125
4.2.5 tynki w lokalach - 2 piętro
4.2.5.1 tynk gipsowy
4.2.5.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.5.3 kratki pc fi 125
4.2.6 tynki w komunikacji garaż
4.2.6.1 tynk cem-wap/gipsowe
4.2.7 tynki i docieplenia w komunikacji -  parter
4.2.7.1 tynk gipsowy
4.2.7.2 tynk cem-wap
4.2.7.3 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 10 cm - wiatrołap
4.2.7.4 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 5 cm - wiatrołap
4.2.7.5 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
4.2.7.6 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.8 tynki i docieplenia w komunikacji - 1 piętro
4.2.8.1 tynk gipsowy
4.2.8.2 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
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4.2.8.3 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.9 tynki i docieplenia w komunikacji - 2 piętro
4.2.9.1 tynk gipsowy
4.2.9.2 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
4.2.9.3 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.10 tynki i docieplenia w komunikacji - kotłownia
4.2.10.1 tynk gipsowy
4.2.11 tynki w pom. technicznych garażu
4.2.11.1 tynk cem-wap
4.2.12 tynki w pom. technicznych parteru
4.2.12.1 tynk gipsowy
4.2.12.2 tynk cem-wap

4.2.12.3 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 10 cm - kotłownia, hydrofornia
4.2.12.4 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 5 cm - kotłownia, hydrofornia
4.2.12.5 kratki wentylacyjne 14x14 cm
4.2.12.6 kratki wentylacyjne 25x25 cm
4.2.13 tynki w pom. technicznych 1 piętra
4.2.13.1 tynk gipsowy
4.2.14 tynki w pom. technicznych 2 piętra
4.2.14.1 tynk gipsowy
4.2.15 tynki w pom. technicznych - kotłownia
4.2.15.1 tynk gipsowy
4.2.16 zabudowy GK
4.2.16.1 sufity podwieszane - 2 piętro
4.2.16.2 sufity podwieszane - korytarz kotłownia
4.2.16.3 zabudowy GK
4.2.16.4 sufity podwieszane - kotłwonia płyta 2xGKF
4.2.16.5 wygłuszenie rur spustowych
4.2.16.6 przeciwpożarowy zawór odcinający 125 EIS 60
4.3 Szlichty i izolacje
4.3.1 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - parter
4.3.2 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - 1 piętro
4.3.3 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - 2 piętro
4.3.4 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja parter
4.3.5 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja - 1 piętro
4.3.6 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja - 2 piętro
4.3.7 szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - garaż

4.3.8
szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - parter, 1 piętro, 2 piętro (w tym 
kotłownia jeżeli jest zlokalizowana na parterze)

4.3.9 szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - kotłownia
4.4 Posadzka w garażu
4.4.1 beton c20/25, zbrojenie rozproszone 0,6 kg/m3, średnia grubość 15 cm
4.5 Drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych
4.5.1 Dostawa i montaż ościeżnic budowlanych

4.5.2
Dostawa i montaż ościeżnic docelowych oraz uzbrojonych skrzydeł drzwiowych wraz z 
wkładkami budowlanymi – drzwi bez EI

4.5.3
Dostawa i montaż ościeżnic docelowych oraz uzbrojonych skrzydeł drzwiowych wraz z 
wkładkami budowlanymi – drzwi EI30

4.5.4 Dostawa i montaż okuć, klamek, wizjerów, itp.
4.6 Ślusarka stalowa i stolarka drzwiowa
4.6.1 drzwi techniczne stalowe pełne
4.6.1.1 drzwi D9 - bud. KG
4.6.1.2 drzwi D11 - bud. L
4.6.1.3 drzwi D4 - 1,13x2,07m - do kotłowni i hydroforni - budynek Cu
4.6.1.4 drzwi D5, D6 - do kotłowni, 115+50x207 cm - bud. C, Cm
4.6.1.5 drzwi D5 - do pom wodomierza 115x207 cm - bud. Cm
4.6.1.6 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.2 drzwi techniczne stalowe EI 30 pełne
4.6.2.1 drzwi D4 - 1,03x2,07m - budynek Cm
4.6.2.2 drzwi D5 30+90x200 do hydroforni - bud. K
4.6.2.3 drzwi D4 80x200 do pomieszczeń technicznych - bud. K
4.6.2.4 drzwi D4, D5 - budynek KG i L
4.6.2.5 drzwi D7 - budynek L
4.6.2.6 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.3 drzwi techniczne stalowe EI 30 z przeszkleniem
4.6.3.1 drzwi D8 - budynek KG
4.6.3.2 drzwi D9 - budynek L
4.6.3.3 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.4 drzwi techniczne stalowe EI 60 pełne
4.6.4.1 drzwi D6 90x200 do kotłowni - bud. K
4.6.4.2 drzwi D7 - budynek KG
4.6.4.3 drzwi D6 - budynek KG
4.6.4.4 drzwi D8 - budynek L
4.6.4.5 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.5 wycieraczki i inne drobne elementy
4.6.5.1 wycieraczka zewnętrzna aluminiowa+szlam
4.6.5.2 żaluzja czerpni 145x45
4.6.5.3 kratki wentylacyjne stropodach 14x14 cm
4.6.5.4 blacha ryflowana - przykrycie studzienki schładzającej
4.6.5.5 schody stalowe w kotłowni 4x18,25x25 cm
4.6.6 drzwiczki rewizyjne
4.6.1 drzwiczki rewizyjne - parter
4.6.2 drzwiczki rewizyjne - 1 piętro
4.6.3 drzwiczki rewizyjne - 2 piętro
4.6.7 drabiny stalowe
4.6.7.1 drabiny dł 3 mb
4.6.8 drzwi drewniane płycinowe pełne
4.6.8.1 drzwi D5
4.6.8.2 drzwi D6
4.6.8.3 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.9 wygrodzenia boksów z siatki z drzwiami
4.6.9.1 wygrodzenie boksów z siatki stalowej, np.. UTS typ SG firmy Janus
4.6.9.2 drzwi do boksów
4.7 Ślusarka aluminiowa
4.7.1 ślusarka aluminiowa drzwiowa
4.7.1.1 drzwi D1 - 1,7x2,4 m - bud. C, Cm zew.
4.7.1.2 drzwi D2 - 1,7x2,4 m - bud. Cu zew.
4.7.1.3 drzwi D2 - 1,7x2,4 m - bud. C, Cm wew.
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4.7.1.4 drzwi D5 - 1,7x2,4 m - bud. Cu wew.
4.7.1.5 drzwi D1 - 1,7x2,42 m - bud. Cu (wejścia do usług)
4.7.1.6 drzwi D3 - 1,1x2,4 - bud. Cu zew
4.7.1.7 drzwi D1 - 1,25x2,35 m - bud. K zew.
4.7.1.8 drzwi D1 - 1,4x2,4 m - bud. L i KG zew.
4.7.1.9 drzwi D2 - 1,4x2,4 m - bud. L wew.
4.7.2 ślusarka aluminiowa drzwiowa EI 30
4.7.2.1 drzwi D2 - 1,25x2,35 - bud. KG i K
4.7.2.2 drzwi D10 - 1,05x2,07 - bud. L
4.8 Bramy garażowe
4.8.1 brama garażowa 5x2,16 m
4.8.2 piloty do bramy
4.9 Wykończenie ścian i posadzek - okładziny
4.9.1 komunikacja - garaż
4.9.1.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.1.2 fugowanie
4.9.1.3 cokoły
4.9.2 komunikacja - parter
4.9.2.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.2.2 fugowanie
4.9.2.3 cokoły
4.9.2.4 płytki gresowe przy drzwiach do mieszkań (z fugowaniem)
4.9.3 komunikacja - 1 piętro
4.9.3.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.3.2 fugowanie
4.9.3.3 cokoły
4.9.3.4 płytki gresowe przy drzwiach do mieszkań (z fugowaniem)
4.9.4 komunikacja - 2 piętro
4.9.4.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.4.2 fugowanie
4.9.4.3 cokoły
4.9.4.4 płytki gresowe przy drzwiachdo mieszkań (z fugowaniem)
4.9.5 pom. techniczne - garaż
4.9.5.1 gres techniczny posadzka
4.9.5.2 fugowanie
4.9.5.3 cokoły
4.9.6 pom. techniczne - parter
4.9.6.1 gres techniczny posadzka
4.9.6.2 płytki ścienne
4.9.6.3 fugowanie
4.9.6.4 cokół
4.9.7 pom. techniczne - 1 piętro
4.9.7.1 gres techniczny posadzka
4.9.7.2 fugowanie
4.9.7.3 cokoły
4.9.8 pom. techniczne - 2 piętro
4.9.8.1 gres techniczny posadzka
4.9.8.2 fugowanie
4.9.8.3 cokoły
4.9.9 pom. techniczne - kotłownia
4.9.9.1 gres techniczny posadzka
4.9.9.2 fugowanie
4.9.9.3 cokoły
4.10 Parapety wewnętrzne
4.10.1 parter
4.10.1.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.10.2 1 piętro
4.10.2.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.10.3 2 piętro
4.10.3.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.11 Roboty malarskie
4.11.1 Roboty malarskie wewnętrzne - garaż
4.11.1.1 komunikacja
4.11.1.1.1 malowanie
4.11.1.2 pom. techniczne
4.11.1.2.1 malowanie techniczne
4.11.2 Roboty malarskie wewnętrzne - parter
4.11.2.1 lokale
4.11.2.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.2.2 komunikacja
4.11.2.2.1 malowanie na gotowo
4.11.2.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.2.3 pom. techniczne
4.11.2.3.1 malowanie techniczne
4.11.3 Roboty malarskie wewnętrzne - 1 piętro
4.11.3.1 lokale
4.11.3.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.3.2 komunikacja
4.11.3.2.1 malowanie na gotowo
4.11.3.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.3.3 pom. techniczne
4.11.3.3.1 malowanie techniczne
4.11.4 Roboty malarskie wewnętrzne - 2 piętro
4.11.4.1 lokale
4.11.4.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.4.2 komunikacja
4.11.4.2.1 malowanie na gotowo
4.11.4.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.4.3 pom. techniczne
4.11.4.3.1 malowanie techniczne
4.11.5 Roboty malarskie wewnętrzne - kond. kotłowni
4.11.5.1 komunikacja
4.11.5.1.1 malowanie na gotowo
4.11.5.2 pom. techniczne
4.11.5.2.1 malowanie techniczne
4.12 Balustrady wewnętrzne
4.12.1 balustrady klatek schodowych
4.12.1.1 stal czarna malowana proszkowo + siatka
4.12.1.2 bramka antypaniczna
4.13 Windy, podnośniki, wykończenie szybów
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4.13.1 Winda 4 przystanki
4.13.1.1 630 kg, 1,1x1,4m
4.13.1.2 odbiory, udt, uruchomienie
4.13.1.3 malowanie szybu windowego
4.14 Wizualizacja i skrzynki na listy
4.14.1 wizualizacja budynków i terenu osiedla
4.14.1.1 wizualizacja budynków i osiedla
4.14.2 skrzynki na listy
4.14.2.1 skrzynki na listy
4.14.3 gabloty
4.14.3.1 gablota
4.15 Organizacja ruchu w garażu i wyposażenie
4.15.1 org. ruchu /pasy, oznakowanie, zabezp. ścian i słupów/
4.15.1.1 oznakowanie poziome garażu
4.15.1.2 oznakowanie pionowe garażu
4.15.2 wyposażenie garażu /gaśnice, koce gaśnicze/
4.15.2.1 wyposażenie p.poż
4.16 Sprzątanie
4.16.1 sprzątanie
5 Roboty wykończeniowe zewnętrzne
5.1 Elewacje
5.1.1 elewacja lekka-mokra - północna
5.1.1.1 przyklejenie styropianu
5.1.1.2 zatopienie siatki
5.1.1.3 wyprawa
5.1.1.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.1.5 parapety zewnętrzne
5.1.1.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.2 elewacja lekka-mokra - południowa
5.1.2.1 przyklejenie styropianu
5.1.2.2 zatopienie siatki
5.1.2.3 wyprawa
5.1.2.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.2.5 parapety zewnętrzne
5.1.2.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.3 elewacja lekka-mokra - wschodnia
5.1.3.1 przyklejenie styropianu
5.1.3.2 zatopienie siatki
5.1.3.3 wyprawa
5.1.3.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.3.5 parapety zewnętrzne
5.1.3.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.4 elewacja lekka-mokra - zachodnia
5.1.4.1 przyklejenie styropianu
5.1.4.2 zatopienie siatki
5.1.4.3 wyprawa
5.1.4.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.4.5 parapety zewnętrzne
5.1.4.6 wygłuszenie rur spustowych
5.2 Balustrady zewnętrzne
5.2.1 balustrady balkonowe - parter
5.2.1.1 marki
5.2.1.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.1.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.2 ekrany dzielące balkony - parter
5.2.2.1 marki
5.2.2.2 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.2.3 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,5 m
5.2.3 balustrady balkonowe - 1 piętro
5.2.3.1 marki
5.2.3.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.3.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.4 ekrany dzielące balkony - 1 piętro
5.2.4.1 marki
5.2.4.1 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.5 balustrady balkonowe - 2 piętro
5.2.5.1 marki
5.2.5.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.5.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.6 ekrany dzielące balkony - 2 piętro
5.2.6.1 marki
5.2.6.2 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.7 kratki kominowe
5.2.7.1 kratki kominowe
5.3 Szlichty i izolacje
5.3.1 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja północna

5.3.2 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja północna

5.3.3
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja północna

5.3.4 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja południowa
5.3.5 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja południowa

5.3.6
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja południowa

5.3.7 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja wchodnia
5.3.8 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja wschodnia

5.3.9
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja wschodnia

5.3.10 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja zachodnia
5.3.11 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja zachodnia

5.3.12
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja zachodnia

6 Instalacje wewnętrzne
6.1 Instalacje wod.-kan. + instalacja gazu
6.1.1 Kondygnacja garażu
6.1.1.1 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
6.1.1.1.1 poziomy w garażach
6.1.1.1.2 Izolacja termiczna poziomów
6.1.1.2 instalacja hydrantowa
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6.1.1.2.1 Instalacja hydrantowa
6.1.1.2.2 Montaż szafek i zaworów hydrantowych
6.1.1.2.3 Dostawa i montaż zestawu hydroforowego
6.1.1.2.4 Rozruch zestawu hydroforowego
6.1.1.2.5 Próba szczelności
6.1.1.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
6.1.1.3.1 poziomy w garażach
6.1.1.4 Instalacja kanalizacji deszczowej
6.1.1.4.1 poziomy w garażach
6.1.1.4.2 Instalacja podposadzkowa w płycie fundamentowej
6.1.1.4.3 Separatory
6.1.2 Kondygnacje nadziemne
6.1.2.1 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
6.1.2.1.1 piony
6.1.2.1.2 Izolacja termiczna pionów
6.1.2.1.3 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (parter)
6.1.2.1.4 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (I pietro)
6.1.2.1.5 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (II piętro)
6.1.2.1.6 dostawa i montaż wodomierzy, 
6.1.2.1.7 dostawa i montaż osprzętu
6.1.2.1.8 Montaż przejść p.poż.
6.1.2.1.9 Próba szczelności
6.1.2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
6.1.2.2.1 piony
6.1.2.2.2 Instalacja lokalowa (parter)
6.1.2.2.3 Instalacja lokalowa (I pietro)
6.1.2.2.4 Instalacja lokalowa (II piętro)
6.1.2.2.5 Rury wywiewne
6.1.2.3 Instalacja kanalizacji deszczowej
6.1.2.3.1 piony
6.1.2.3.2 Montaż wpustów dachowych
6.1.2.4 Instalacja gazowa
6.1.2.4.1 Instalacja gazowa (parter)
6.1.2.4.2 Instalacja gazowa (I piętro)
6.1.2.4.3 Instalacja gazowa (II piętro)
6.1.2.4.4 piony i poziomy w garażu
6.1.2.4.5 stelaże pod gazomierz

6.1.2.4.6
Włączenie do punktu redukcyjno - pomiarowego wraz z próbami szczelności i 
odbiorami

6.2 Instalacje C.O.
6.2.1 piony
6.2.2 Izolacja termiczna pionów
6.2.3 Instalacja lokalowa (parter)
6.2.4 Instalacja lokalowa (I pietro)
6.2.5 Instalacja lokalowa (II piętro)
6.2.6 Montaż grzejników (parter)
6.2.7 Montaż grzejników (1 piętro)
6.2.8 Montaż grzejników (2 piętro)
6.2.9 Montaż głowic termostatycznych
6.2.10 Montaż liczników ciepła
6.2.11 Montaż zaworów podpionowych i regulacyjnych
6.2.12 Próba szczelności
6.3 Kotłownia gazowa
6.3.1 Kotłownia - technologia, dostawa i montaż
6.3.2 próby, odbiory, dokumentacja powykonawcza
6.4 Instalacje elektryczne i teletechniczne
6.4.1 Instalacje w mieszkaniach

6.4.1.1
Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - parter (w budynku CU 
w usługach)

6.4.1.2 Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - I piętro
6.4.1.3 Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - II piętro 

6.4.1.4
Wykonanie instalacji teletechnicznej (przed wylewką) w mieszkaniach (w budynku CU 
również w usługach)

6.4.1.5 Montaż tablic mieszkaniowych (w budynku CU również tablice TU)
6.4.1.6 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - parter 
6.4.1.7 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - I piętro 
6.4.1.8 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - II piętro
6.4.1.9 Pomiary instalacji w mieszkaniach, dokumentacja powykonawcza
6.4.2 Rozdzielnie
6.4.2.1 TL-P 
6.4.2.2 TL-1 
6.4.2.3 TL-2 
6.4.2.4 TG 
6.4.2.5 Tablice administracyjne (TA, TK, itd.)
6.4.3 Trasy kablowe
6.4.3.1 Trasy kablowe (korytka, drabinki, przusty i przejścia ppoż)
6.4.4 Wewnętrzne linie zasilające, okablowanie cześci wspólnych
6.4.4.1 WLZ ZK - TG
6.4.4.2 WLZ TG-TL 
6.4.4.3 WLZ TL-TM
6.4.4.4 WLZ do tablic administracyjnych

6.4.4.5
Oprzewodowanie gniazd, wypustów oświetleniowych i wypustów zasilających 230V i 
400V w budynku

6.4.5 Biały montaż (oprawy oświetleniowe, osprzęt)
6.4.5.1 Oprawy oświetleniowe
6.4.5.2 Osprzęt (gniazda, włączniki, czujki ruchu, wyłączniki ppoż, itp)
6.4.5.3 Ogrzewanie rur instalacji sanitarnej
6.4.5.4 System detekcji gazów 
6.4.5.5 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.6 Uziemienie, instalacja odgromowa
6.4.6.1 Uziom
6.4.6.2 Instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze
6.4.6.3 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza (budynek KG)
6.4.7 Instalacja oddymiania klatki schodowej
6.4.7.1 Okablowanie
6.4.7.2 Urządzenia
6.4.7.3 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.8 Instalacja domofonowa
6.4.8.1 Okablowanie w budynku
6.4.8.2 Okablowanie miedzy budynkami i do furtki wejsciowej oraz stacja bramowa
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6.4.8.3 Urządzenia w budynku
6.4.8.4 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza (budynek KG)
6.4.9 Instalacja telewizji zbiorczej satelitarnej
6.4.9.1 Okablowanie
6.4.9.2 Urządzenia
6.4.9.3 Zestaw anten
6.4.9.4 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.10 Sieć strukturalna (internet, telefon, TVK, światłowód)
6.4.10.1 Telwizja kablowa - przewód RG6
6.4.10.2 Internet, telefon - przewód 2x UTP 5kat
6.4.10.3 Światłowód jednomodowy dwuwłóknowy
6.4.10.4 GPD
6.4.10.5 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.5 Wentylacja mechaniczna
6.5.1 Wentylacja mechaniczna garażu, pom. Techn. 
6.5.1.1 kanały w pionach z klapami p.poż
6.5.1.2 kanały w garażu
6.5.1.3 Wentylatory bytowe garażu
6.5.1.4 Kratki, czerpnie, wyrzutnie
6.5.1.5 Pomiary i regulacja, rozruchy
6.5.2 Wentylacja pomieszczeń technicznych
6.5.2.1 Wentylacja przedsionków
6.5.2.2 Wentylacja separatorów
6.6 Wentylacja grawitacyjna
6.6.1 Wentylacja grawitaryjna zakończona nasadami kominowymi
6.7 Odwodnienia liniowe garażu i wjazdu do garażu
6.7.1 Korytka odwadniające garażu
6.8 Wentylacja mechaniczna
6.8.1 Wentylacja mechaniczna mieszkań
6.8.1.1 Kanały spiro z izolacją i klapami zwrotnymi
6.8.1.2 Kratki wentylacyjne
6.8.1.3 Wyrzutnie ścienne na kominach
6.8.1.4 Wentylatory kanałowe
6.5.1.5 Uruchomienie instalacji
6.8.2 Instalacja elektryczna do wentylacji mechanicznej (w tym maszty odgromowe)
6.8.2.1 Instalacja elektryczna do wentylacji mechanicznej (w tym maszty odgromowe)
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lp Nazwa zadania

A Zielona Dolina 2. Etap 2. Budynki 1-25
1 Stan zero
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 wykopy pod budynki ze złożeniem materiału pod późniejsze zasypki
1.1.2 wykopy z odwozem urobku
1.1.3 obsypanie z zagęszczeniem
1.2 Fundamenty
1.2.1 wymiana gruntu pod płytę fundamentową
1.2.1.1 wymiana gruntu pod płytę fundamentową - materiał Inwestora
1.2.2 podkład z chudego betonu  
1.2.2.1 podkład z chudego betonu - C8/10 gr. 10 cm
1.2.3 płyta denna
1.2.3.1 betonowanie płyty - beton C30/37 W8
1.2.3.2 ławy fundamentowe - beton C30/37
1.2.3.3 ściany studni schładzającej C30/37, gr. 15 cm
1.2.3.4 ściany fundamentowe C30/37 gr. 25 cm
1.2.3.5 technologia TBW dla płyty (folia PE, styropian w klinach)
1.2.3.6 zbrojenie płyty, ław i ścian fundamentowych
1.3 Konstrukcja stanu "0"
1.3.1 elementy żelbetowe stanu "0"
1.3.1.1 ściany C30/37 gr. 20 cm
1.3.1.2 zbrojenie ścian gr. 20 cm
1.3.1.3 ściany C30/37 gr. 18 cm
1.3.1.4 zbrojenie scian gr. 18 cm
1.3.1.5 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
1.3.1.6 zbrojenie ścian gr. 15 cm
1.3.1.7 słupy C30/37
1.3.1.8 zbrojenie słupów zewnętrznych
1.3.1.9 belki, napdroża C30/37
1.3.1.10 zbrojenie belek, nadproży
1.3.1.11 strop gr. 18 cm C30/37
1.3.1.12 zbrojenie stropu gr. 18 cm
1.3.1.13 strop gr. 20 cm C30/37
1.3.1.14 zbrojenie stropu gr. 20 cm
1.3.1.15 strop gr. 22 cm C30/37
1.3.1.16 zbrojenie stropu gr. 22 cm
1.3.1.17 strop gr. 30 cm C30/37
1.3.1.18 zbrojenie stropu gr. 30 cm
1.3.1.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C30/37
1.3.1.20 zbrojenie schodów
1.3.2 izolacje pionowe 
1.3.2.1 technologia TBW dla ścian zewnętrznych
1.3.3 izolacje pionowe obwodowe - cieplne
1.3.3.1 izolacja gr. 10 cm + klej
1.3.3.2 folia kubełkowa
1.3.3.3 hydroizolacja ścian i ław fundamentowych typu lekkiego
2 Stan surowy otwarty
2.1 Konstrukcja żelbetowa
2.1.1 konstrukcja żelbetowa parteru
2.1.1.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.1.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.1.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.1.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.1.5 belki C30/37
2.1.1.6 zbrojenie belek
2.1.1.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.1.8 zbrojenie słupów
2.1.1.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.1.10 zbrojenie scian gr. 16 cm
2.1.1.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.1.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.1.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
2.1.1.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.1.15 balustrady żelbetowe gr. 15 cm, C25/30
2.1.1.16 zbrojenie balustrad gr. 15 cm
2.1.1.17 balustrady żelbetowe gr. 12 cm, C25/30
2.1.1.18 zbrojenie balustrad gr. 12 cm
2.1.1.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C30/37
2.1.1.20 zbrojenie biegów i spoczników
2.1.1.21 zbrojenie comax
2.1.1.22 schody zewnetrzne, C25/30
2.1.1.23 zbrojenie śchodów zewnętrznych
2.1.1.24 dylatacja z wełny gr. 2 cm
2.1.1.25 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.1.26 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.2 konstrukcja żelbetowa 1 piętra
2.1.2.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.2.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.2.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.2.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.2.5 belki  C30/37
2.1.2.6 zbrojenie belek
2.1.2.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.2.8 zbrojenie słupów
2.1.2.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.2.10 zbrojenie ścian gr. 16 cm
2.1.2.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.2.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.2.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
2.1.2.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.2.15 balustrady żelbetowe gr. 15 cm, C25/30
2.1.2.16 zbrojenie balustrad gr. 15 cm
2.1.2.17 balustrady żelbetowe gr. 12 cm, C25/30
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2.1.2.18 zbrojenie balustrad gr. 12 cm
2.1.2.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C25/30
2.1.2.20 zbrojenie schodów i biegów
2.1.2.21 zbrojenie comax
2.1.2.22 dylatacja gr. 2 cm
2.1.2.23 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.2.24 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.3 konstrukcja żelbetowa 2 piętra
2.1.3.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.3.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.3.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.3.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.3.5 belki C30/37
2.1.3.6 zbrojenie belek
2.1.3.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.3.8 zbrojenie słupów
2.1.3.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.3.10 zbrojenie ścian gr. 16 cm
2.1.3.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.3.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.3.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm (balustrady balkonowe)
2.1.3.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.3.15 schody żelbetowe gr. 18 cm C25/30
2.1.3.16 zbrojenie schodów i biegów
2.1.3.17 zbrojenie comax
2.1.3.18 dylatacja z wełny gr. 2 cm
2.1.3.19 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.3.20 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.4 konstrukcja żelbetowa na dachu
2.1.4.1 nadszybie gr. 15 cm, C25/30
2.1.4.2 nadszybie gr. 20 cm, C25/30
2.1.4.3 zbrojenie nadszybia
2.1.4.4 belki, wieńce C25/30
2.1.4.5 zbrojenie belek, wieńcy
2.1.4.6 słupy, trzpienie C25/30
2.1.4.7 zbrojenie  słupów
2.1.4.8 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.4.9 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.2 Konstrukcje murowe - ściany osłonowe
2.2.1 osłonowe parteru
2.2.1.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.1.2 filarki z cegły pełnej klasy 20 Mpa, gr. 25 cm
2.2.1.3 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.2 osłonowe 1 piętro
2.2.2.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.2.2 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.3 osłonowe 2 piętro
2.2.3.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.3.2 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.4 osłonowe  - kotłownia
2.2.4.1 ściany zewnętrzne kotłowni - gr. 19 cm
3 Stan surowy zamknięty
3.1 Konstrukcja i pokrycie dachu
3.1.1 konstrukcja stropodachu (filaki żelbetowe, wieniec na attyce, ściany attyki)
3.1.1.1 trzpienie żelbetowe w ścianach attyk + wieniec
3.1.1.2 zbrojenie trzpieni i wieńca
3.1.1.3 ściany attyki gr. 19 cm
3.1.2 kominy murowane z ociepleniem + ocieplenie attyk z wyprawą
3.1.2.1 wymurowanie gr. 12 cm
3.1.2.2 kominy - docieplenie + zatopienie siatki
3.1.2.3 kominy - wyprawa elewacyjna
3.1.2.4 atyki - docieplenie + zatopienie siatki
3.1.2.5 attyki - wyprawa elewacyjna
3.1.3 czapki kominowe
3.1.3.1 czapki betonowe gr. 10 cm
3.1.4 pokrycie dachu i obróbki blacharskie, zadaszenia balkonów, wejść do klatek
3.1.4.1 folia pe
3.1.4.2 stryropian eps 100 gr. 20 cm
3.1.4.3 szlichta cementowa gr. 4 cm zbrojona siatką (styropian schodkowo)
3.1.4.4 2 x papa termozgrzewalna
3.1.4.5 listwy dociskowe, kliny w narożach
3.1.4.6 obróbki blacharskie
3.1.4.7 rynna
3.1.4.8 rura spustowa fi 10 cm
3.1.4.9 płyta osb
3.1.4.10 pokrycie papowe na więźbie drewnianej
3.1.4.11 przelewy awaryjne
3.1.4.12 wpusty dachowe - tylko montaż
3.1.4.13 styropian gr.5cm pod obróbkę blacharską
3.1.5 klapy dymowe
3.1.5.1 klapa dymowa
3.2 Stolarka i ślusarka okienna
3.2.1 stolarka okienna PVC
3.2.1.1 okna pcv
3.2.1.2 nawiewniki cisnieniowe  (37-38 dB), osprzęt okienny (klamki, osłonki, itp..)
3.2.1.3 nawiewniki okienne eht
3.2.2 ślusarka aluminiowa
3.2.2.1 witryny aluminowe
3.2.2.2 nawiewniki okienne wszybowe
4 Roboty wykończeniowe wewnętrzne
4.1. Roboty murowe
4.1.1 Roboty murowe wewnętrzne garażu
4.1.1.1 wewnętrzne silka 12
4.1.1.1.1 silka E12
4.1.1.2 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.1.2.1 gr. 12 cm w garażu
4.1.1.2.2 nadproża
4.1.2 Roboty murowe wewnętrzne parteru
4.1.2.1 wewnętrzne silka 12
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4.1.2.1.1 silka E12
4.1.2.1.2 nadproża
4.1.2.2 wewnętrzne silka 18
4.1.2.2.1 silka e18a nośne
4.1.2.2.2 silka e18a nienośne
4.1.2.2.3 nadproża L19
4.1.2.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.2.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.2.3.2 nadproża porotherm
4.1.2.4 wewnętrzne silka E8
4.1.2.4.1 silka E8
4.1.2.5 kominy wentylacyjne murowane
4.1.2.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.2.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.2.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.2.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.2.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.3 Roboty murowe wewnętrzne 1 piętra
4.1.3.1 wewnętrzne silka 12
4.1.3.1.1 silka E12
4.1.3.1.2 nadproża
4.1.3.2 wewnętrzne silka 18
4.1.3.2.1 silka e18a nośne
4.1.3.2.2 silka e18a nienośne
4.1.3.2.3 nadproża L19
4.1.3.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.3.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.3.3.2 nadproża porotherm
4.1.3.4 wewnętrzne silka E8
4.1.3.4.1 silka E8
4.1.3.5 kominy wentylacyjne murowane
4.1.3.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.3.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.3.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.3.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.3.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.4 Roboty murowe wewnętrzne 2 piętra
4.1.4.1 wewnętrzne silka 12
4.1.4.1.1 silka E12
4.1.4.1.2 nadproża
4.1.4.2 wewnętrzne silka 18
4.1.4.2.1 silka e18a nośne
4.1.4.2.2 silka e18a nienośne
4.1.4.2.3 nadproża L19
4.1.4.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.4.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.4.3.2 nadproża porotherm
4.1.4.4 wewnętrzne silka E8
4.1.4.4.1 silka E8
4.1.4.5 kominy wentylacyjne murowane
4.4.1.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.4.1.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.4.1.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.4.1.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.4.1.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.5 Roboty murowe wewnętrzne kotłowni i ponad dachem
4.1.5.1 wewnętrzne silka 12
4.1.5.1.1 silka E12
4.1.5.2 wewnętrzne silka 18
4.1.5.2.1 silka e18a
4.1.5.3 wewnętrzne silka E8
4.1.5.3.1 silka E8
4.1.5.4 kominy wentylacyjne murowane
4.1.5.4.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.5.4.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.5.4.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.5.4.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.5.4.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.2 Tynki, docieplenia, zabudowy
4.2.1 docieplenie garażu wełna 10 cm
4.2.1.1 wełna ,system garażowy - przyklejenie wełny
4.2.1.2 wełna, system garażowy - wyprawa wykończeniowa
4.2.2 docieplenie garażu wełna 5 cm
4.2.2.1 wełna, system garażowy - przyklejenie wełny
4.2.2.2 wełna, system garażowy - wyprawa wykończeniowa
4.2.3 tynki w lokalach - parter
4.2.3.1 tynk gipsowy
4.2.3.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.3.3 kratki pcv 14x21 cm
4.2.3.4 kratki pc fi 125
4.2.4 tynki w lokalach - 1 piętro
4.2.4.1 tynk gipsowy
4.2.4.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.4.3 kratki pc fi 125
4.2.5 tynki w lokalach - 2 piętro
4.2.5.1 tynk gipsowy
4.2.5.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.5.3 kratki pc fi 125
4.2.6 tynki w komunikacji garaż
4.2.6.1 tynk cem-wap/gipsowe
4.2.7 tynki i docieplenia w komunikacji -  parter
4.2.7.1 tynk gipsowy
4.2.7.2 tynk cem-wap
4.2.7.3 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 10 cm - wiatrołap
4.2.7.4 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 5 cm - wiatrołap
4.2.7.5 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
4.2.7.6 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.8 tynki i docieplenia w komunikacji - 1 piętro
4.2.8.1 tynk gipsowy
4.2.8.2 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
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4.2.8.3 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.9 tynki i docieplenia w komunikacji - 2 piętro
4.2.9.1 tynk gipsowy
4.2.9.2 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
4.2.9.3 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.10 tynki i docieplenia w komunikacji - kotłownia
4.2.10.1 tynk gipsowy
4.2.11 tynki w pom. technicznych garażu
4.2.11.1 tynk cem-wap
4.2.12 tynki w pom. technicznych parteru
4.2.12.1 tynk gipsowy
4.2.12.2 tynk cem-wap

4.2.12.3 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 10 cm - kotłownia, hydrofornia
4.2.12.4 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 5 cm - kotłownia, hydrofornia
4.2.12.5 kratki wentylacyjne 14x14 cm
4.2.12.6 kratki wentylacyjne 25x25 cm
4.2.13 tynki w pom. technicznych 1 piętra
4.2.13.1 tynk gipsowy
4.2.14 tynki w pom. technicznych 2 piętra
4.2.14.1 tynk gipsowy
4.2.15 tynki w pom. technicznych - kotłownia
4.2.15.1 tynk gipsowy
4.2.16 zabudowy GK
4.2.16.1 sufity podwieszane - 2 piętro
4.2.16.2 sufity podwieszane - korytarz kotłownia
4.2.16.3 zabudowy GK
4.2.16.4 sufity podwieszane - kotłwonia płyta 2xGKF
4.2.16.5 wygłuszenie rur spustowych
4.2.16.6 przeciwpożarowy zawór odcinający 125 EIS 60
4.3 Szlichty i izolacje
4.3.1 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - parter
4.3.2 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - 1 piętro
4.3.3 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - 2 piętro
4.3.4 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja parter
4.3.5 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja - 1 piętro
4.3.6 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja - 2 piętro
4.3.7 szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - garaż

4.3.8
szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - parter, 1 piętro, 2 piętro (w tym 
kotłownia jeżeli jest zlokalizowana na parterze)

4.3.9 szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - kotłownia
4.4 Posadzka w garażu
4.4.1 beton c20/25, zbrojenie rozproszone 0,6 kg/m3, średnia grubość 15 cm
4.5 Drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych
4.5.1 Dostawa i montaż ościeżnic budowlanych

4.5.2
Dostawa i montaż ościeżnic docelowych oraz uzbrojonych skrzydeł drzwiowych wraz z 
wkładkami budowlanymi – drzwi bez EI

4.5.3
Dostawa i montaż ościeżnic docelowych oraz uzbrojonych skrzydeł drzwiowych wraz z 
wkładkami budowlanymi – drzwi EI30

4.5.4 Dostawa i montaż okuć, klamek, wizjerów, itp.
4.6 Ślusarka stalowa i stolarka drzwiowa
4.6.1 drzwi techniczne stalowe pełne
4.6.1.1 drzwi D9 - bud. KG
4.6.1.2 drzwi D11 - bud. L
4.6.1.3 drzwi D4 - 1,13x2,07m - do kotłowni i hydroforni - budynek Cu
4.6.1.4 drzwi D5, D6 - do kotłowni, 115+50x207 cm - bud. C, Cm
4.6.1.5 drzwi D5 - do pom wodomierza 115x207 cm - bud. Cm
4.6.1.6 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.2 drzwi techniczne stalowe EI 30 pełne
4.6.2.1 drzwi D4 - 1,03x2,07m - budynek Cm
4.6.2.2 drzwi D5 30+90x200 do hydroforni - bud. K
4.6.2.3 drzwi D4 80x200 do pomieszczeń technicznych - bud. K
4.6.2.4 drzwi D4, D5 - budynek KG i L
4.6.2.5 drzwi D7 - budynek L
4.6.2.6 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.3 drzwi techniczne stalowe EI 30 z przeszkleniem
4.6.3.1 drzwi D8 - budynek KG
4.6.3.2 drzwi D9 - budynek L
4.6.3.3 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.4 drzwi techniczne stalowe EI 60 pełne
4.6.4.1 drzwi D6 90x200 do kotłowni - bud. K
4.6.4.2 drzwi D7 - budynek KG
4.6.4.3 drzwi D6 - budynek KG
4.6.4.4 drzwi D8 - budynek L
4.6.4.5 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.5 wycieraczki i inne drobne elementy
4.6.5.1 wycieraczka zewnętrzna aluminiowa+szlam
4.6.5.2 żaluzja czerpni 145x45
4.6.5.3 kratki wentylacyjne stropodach 14x14 cm
4.6.5.4 blacha ryflowana - przykrycie studzienki schładzającej
4.6.5.5 schody stalowe w kotłowni 4x18,25x25 cm
4.6.6 drzwiczki rewizyjne
4.6.1 drzwiczki rewizyjne - parter
4.6.2 drzwiczki rewizyjne - 1 piętro
4.6.3 drzwiczki rewizyjne - 2 piętro
4.6.7 drabiny stalowe
4.6.7.1 drabiny dł 3 mb
4.6.8 drzwi drewniane płycinowe pełne
4.6.8.1 drzwi D5
4.6.8.2 drzwi D6
4.6.8.3 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.9 wygrodzenia boksów z siatki z drzwiami
4.6.9.1 wygrodzenie boksów z siatki stalowej, np.. UTS typ SG firmy Janus
4.6.9.2 drzwi do boksów
4.7 Ślusarka aluminiowa
4.7.1 ślusarka aluminiowa drzwiowa
4.7.1.1 drzwi D1 - 1,7x2,4 m - bud. C, Cm zew.
4.7.1.2 drzwi D2 - 1,7x2,4 m - bud. Cu zew.
4.7.1.3 drzwi D2 - 1,7x2,4 m - bud. C, Cm wew.
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4.7.1.4 drzwi D5 - 1,7x2,4 m - bud. Cu wew.
4.7.1.5 drzwi D1 - 1,7x2,42 m - bud. Cu (wejścia do usług)
4.7.1.6 drzwi D3 - 1,1x2,4 - bud. Cu zew
4.7.1.7 drzwi D1 - 1,25x2,35 m - bud. K zew.
4.7.1.8 drzwi D1 - 1,4x2,4 m - bud. L i KG zew.
4.7.1.9 drzwi D2 - 1,4x2,4 m - bud. L wew.
4.7.2 ślusarka aluminiowa drzwiowa EI 30
4.7.2.1 drzwi D2 - 1,25x2,35 - bud. KG i K
4.7.2.2 drzwi D10 - 1,05x2,07 - bud. L
4.8 Bramy garażowe
4.8.1 brama garażowa 5x2,16 m
4.8.2 piloty do bramy
4.9 Wykończenie ścian i posadzek - okładziny
4.9.1 komunikacja - garaż
4.9.1.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.1.2 fugowanie
4.9.1.3 cokoły
4.9.2 komunikacja - parter
4.9.2.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.2.2 fugowanie
4.9.2.3 cokoły
4.9.2.4 płytki gresowe przy drzwiach do mieszkań (z fugowaniem)
4.9.3 komunikacja - 1 piętro
4.9.3.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.3.2 fugowanie
4.9.3.3 cokoły
4.9.3.4 płytki gresowe przy drzwiach do mieszkań (z fugowaniem)
4.9.4 komunikacja - 2 piętro
4.9.4.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.4.2 fugowanie
4.9.4.3 cokoły
4.9.4.4 płytki gresowe przy drzwiachdo mieszkań (z fugowaniem)
4.9.5 pom. techniczne - garaż
4.9.5.1 gres techniczny posadzka
4.9.5.2 fugowanie
4.9.5.3 cokoły
4.9.6 pom. techniczne - parter
4.9.6.1 gres techniczny posadzka
4.9.6.2 płytki ścienne
4.9.6.3 fugowanie
4.9.6.4 cokół
4.9.7 pom. techniczne - 1 piętro
4.9.7.1 gres techniczny posadzka
4.9.7.2 fugowanie
4.9.7.3 cokoły
4.9.8 pom. techniczne - 2 piętro
4.9.8.1 gres techniczny posadzka
4.9.8.2 fugowanie
4.9.8.3 cokoły
4.9.9 pom. techniczne - kotłownia
4.9.9.1 gres techniczny posadzka
4.9.9.2 fugowanie
4.9.9.3 cokoły
4.10 Parapety wewnętrzne
4.10.1 parter
4.10.1.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.10.2 1 piętro
4.10.2.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.10.3 2 piętro
4.10.3.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.11 Roboty malarskie
4.11.1 Roboty malarskie wewnętrzne - garaż
4.11.1.1 komunikacja
4.11.1.1.1 malowanie
4.11.1.2 pom. techniczne
4.11.1.2.1 malowanie techniczne
4.11.2 Roboty malarskie wewnętrzne - parter
4.11.2.1 lokale
4.11.2.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.2.2 komunikacja
4.11.2.2.1 malowanie na gotowo
4.11.2.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.2.3 pom. techniczne
4.11.2.3.1 malowanie techniczne
4.11.3 Roboty malarskie wewnętrzne - 1 piętro
4.11.3.1 lokale
4.11.3.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.3.2 komunikacja
4.11.3.2.1 malowanie na gotowo
4.11.3.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.3.3 pom. techniczne
4.11.3.3.1 malowanie techniczne
4.11.4 Roboty malarskie wewnętrzne - 2 piętro
4.11.4.1 lokale
4.11.4.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.4.2 komunikacja
4.11.4.2.1 malowanie na gotowo
4.11.4.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.4.3 pom. techniczne
4.11.4.3.1 malowanie techniczne
4.11.5 Roboty malarskie wewnętrzne - kond. kotłowni
4.11.5.1 komunikacja
4.11.5.1.1 malowanie na gotowo
4.11.5.2 pom. techniczne
4.11.5.2.1 malowanie techniczne
4.12 Balustrady wewnętrzne
4.12.1 balustrady klatek schodowych
4.12.1.1 stal czarna malowana proszkowo + siatka
4.12.1.2 bramka antypaniczna
4.13 Windy, podnośniki, wykończenie szybów
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4.13.1 Winda 4 przystanki
4.13.1.1 630 kg, 1,1x1,4m
4.13.1.2 odbiory, udt, uruchomienie
4.13.1.3 malowanie szybu windowego
4.14 Wizualizacja i skrzynki na listy
4.14.1 wizualizacja budynków i terenu osiedla
4.14.1.1 wizualizacja budynków i osiedla
4.14.2 skrzynki na listy
4.14.2.1 skrzynki na listy
4.14.3 gabloty
4.14.3.1 gablota
4.15 Organizacja ruchu w garażu i wyposażenie
4.15.1 org. ruchu /pasy, oznakowanie, zabezp. ścian i słupów/
4.15.1.1 oznakowanie poziome garażu
4.15.1.2 oznakowanie pionowe garażu
4.15.2 wyposażenie garażu /gaśnice, koce gaśnicze/
4.15.2.1 wyposażenie p.poż
4.16 Sprzątanie
4.16.1 sprzątanie
5 Roboty wykończeniowe zewnętrzne
5.1 Elewacje
5.1.1 elewacja lekka-mokra - północna
5.1.1.1 przyklejenie styropianu
5.1.1.2 zatopienie siatki
5.1.1.3 wyprawa
5.1.1.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.1.5 parapety zewnętrzne
5.1.1.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.2 elewacja lekka-mokra - południowa
5.1.2.1 przyklejenie styropianu
5.1.2.2 zatopienie siatki
5.1.2.3 wyprawa
5.1.2.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.2.5 parapety zewnętrzne
5.1.2.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.3 elewacja lekka-mokra - wschodnia
5.1.3.1 przyklejenie styropianu
5.1.3.2 zatopienie siatki
5.1.3.3 wyprawa
5.1.3.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.3.5 parapety zewnętrzne
5.1.3.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.4 elewacja lekka-mokra - zachodnia
5.1.4.1 przyklejenie styropianu
5.1.4.2 zatopienie siatki
5.1.4.3 wyprawa
5.1.4.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.4.5 parapety zewnętrzne
5.1.4.6 wygłuszenie rur spustowych
5.2 Balustrady zewnętrzne
5.2.1 balustrady balkonowe - parter
5.2.1.1 marki
5.2.1.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.1.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.2 ekrany dzielące balkony - parter
5.2.2.1 marki
5.2.2.2 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.2.3 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,5 m
5.2.3 balustrady balkonowe - 1 piętro
5.2.3.1 marki
5.2.3.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.3.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.4 ekrany dzielące balkony - 1 piętro
5.2.4.1 marki
5.2.4.1 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.5 balustrady balkonowe - 2 piętro
5.2.5.1 marki
5.2.5.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.5.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.6 ekrany dzielące balkony - 2 piętro
5.2.6.1 marki
5.2.6.2 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.7 kratki kominowe
5.2.7.1 kratki kominowe
5.3 Szlichty i izolacje
5.3.1 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja północna

5.3.2 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja północna

5.3.3
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja północna

5.3.4 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja południowa
5.3.5 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja południowa

5.3.6
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja południowa

5.3.7 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja wchodnia
5.3.8 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja wschodnia

5.3.9
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja wschodnia

5.3.10 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja zachodnia
5.3.11 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja zachodnia

5.3.12
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja zachodnia

6 Instalacje wewnętrzne
6.1 Instalacje wod.-kan. + instalacja gazu
6.1.1 Kondygnacja garażu
6.1.1.1 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
6.1.1.1.1 poziomy w garażach
6.1.1.1.2 Izolacja termiczna poziomów
6.1.1.2 instalacja hydrantowa
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6.1.1.2.1 Instalacja hydrantowa
6.1.1.2.2 Montaż szafek i zaworów hydrantowych
6.1.1.2.3 Dostawa i montaż zestawu hydroforowego
6.1.1.2.4 Rozruch zestawu hydroforowego
6.1.1.2.5 Próba szczelności
6.1.1.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
6.1.1.3.1 poziomy w garażach
6.1.1.4 Instalacja kanalizacji deszczowej
6.1.1.4.1 poziomy w garażach
6.1.1.4.2 Instalacja podposadzkowa w płycie fundamentowej
6.1.1.4.3 Separatory
6.1.2 Kondygnacje nadziemne
6.1.2.1 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
6.1.2.1.1 piony
6.1.2.1.2 Izolacja termiczna pionów
6.1.2.1.3 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (parter)
6.1.2.1.4 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (I pietro)
6.1.2.1.5 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (II piętro)
6.1.2.1.6 dostawa i montaż wodomierzy, 
6.1.2.1.7 dostawa i montaż osprzętu
6.1.2.1.8 Montaż przejść p.poż.
6.1.2.1.9 Próba szczelności
6.1.2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
6.1.2.2.1 piony
6.1.2.2.2 Instalacja lokalowa (parter)
6.1.2.2.3 Instalacja lokalowa (I pietro)
6.1.2.2.4 Instalacja lokalowa (II piętro)
6.1.2.2.5 Rury wywiewne
6.1.2.3 Instalacja kanalizacji deszczowej
6.1.2.3.1 piony
6.1.2.3.2 Montaż wpustów dachowych
6.1.2.4 Instalacja gazowa
6.1.2.4.1 Instalacja gazowa (parter)
6.1.2.4.2 Instalacja gazowa (I piętro)
6.1.2.4.3 Instalacja gazowa (II piętro)
6.1.2.4.4 piony i poziomy w garażu
6.1.2.4.5 stelaże pod gazomierz

6.1.2.4.6
Włączenie do punktu redukcyjno - pomiarowego wraz z próbami szczelności i 
odbiorami

6.2 Instalacje C.O.
6.2.1 piony
6.2.2 Izolacja termiczna pionów
6.2.3 Instalacja lokalowa (parter)
6.2.4 Instalacja lokalowa (I pietro)
6.2.5 Instalacja lokalowa (II piętro)
6.2.6 Montaż grzejników (parter)
6.2.7 Montaż grzejników (1 piętro)
6.2.8 Montaż grzejników (2 piętro)
6.2.9 Montaż głowic termostatycznych
6.2.10 Montaż liczników ciepła
6.2.11 Montaż zaworów podpionowych i regulacyjnych
6.2.12 Próba szczelności
6.3 Kotłownia gazowa
6.3.1 Kotłownia - technologia, dostawa i montaż
6.3.2 próby, odbiory, dokumentacja powykonawcza
6.4 Instalacje elektryczne i teletechniczne
6.4.1 Instalacje w mieszkaniach

6.4.1.1
Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - parter (w budynku CU 
w usługach)

6.4.1.2 Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - I piętro
6.4.1.3 Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - II piętro 

6.4.1.4
Wykonanie instalacji teletechnicznej (przed wylewką) w mieszkaniach (w budynku CU 
również w usługach)

6.4.1.5 Montaż tablic mieszkaniowych (w budynku CU również tablice TU)
6.4.1.6 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - parter 
6.4.1.7 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - I piętro 
6.4.1.8 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - II piętro
6.4.1.9 Pomiary instalacji w mieszkaniach, dokumentacja powykonawcza
6.4.2 Rozdzielnie
6.4.2.1 TL-P 
6.4.2.2 TL-1 
6.4.2.3 TL-2 
6.4.2.4 TG 
6.4.2.5 Tablice administracyjne (TA, TK, itd.)
6.4.3 Trasy kablowe
6.4.3.1 Trasy kablowe (korytka, drabinki, przusty i przejścia ppoż)
6.4.4 Wewnętrzne linie zasilające, okablowanie cześci wspólnych
6.4.4.1 WLZ ZK - TG
6.4.4.2 WLZ TG-TL 
6.4.4.3 WLZ TL-TM
6.4.4.4 WLZ do tablic administracyjnych

6.4.4.5
Oprzewodowanie gniazd, wypustów oświetleniowych i wypustów zasilających 230V i 
400V w budynku

6.4.5 Biały montaż (oprawy oświetleniowe, osprzęt)
6.4.5.1 Oprawy oświetleniowe
6.4.5.2 Osprzęt (gniazda, włączniki, czujki ruchu, wyłączniki ppoż, itp)
6.4.5.3 Ogrzewanie rur instalacji sanitarnej
6.4.5.4 System detekcji gazów 
6.4.5.5 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.6 Uziemienie, instalacja odgromowa
6.4.6.1 Uziom
6.4.6.2 Instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze
6.4.6.3 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza (budynek KG)
6.4.7 Instalacja oddymiania klatki schodowej
6.4.7.1 Okablowanie
6.4.7.2 Urządzenia
6.4.7.3 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.8 Instalacja domofonowa
6.4.8.1 Okablowanie w budynku
6.4.8.2 Okablowanie miedzy budynkami i do furtki wejsciowej oraz stacja bramowa
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6.4.8.3 Urządzenia w budynku
6.4.8.4 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza (budynek KG)
6.4.9 Instalacja telewizji zbiorczej satelitarnej
6.4.9.1 Okablowanie
6.4.9.2 Urządzenia
6.4.9.3 Zestaw anten
6.4.9.4 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.10 Sieć strukturalna (internet, telefon, TVK, światłowód)
6.4.10.1 Telwizja kablowa - przewód RG6
6.4.10.2 Internet, telefon - przewód 2x UTP 5kat
6.4.10.3 Światłowód jednomodowy dwuwłóknowy
6.4.10.4 GPD
6.4.10.5 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.5 Wentylacja mechaniczna
6.5.1 Wentylacja mechaniczna garażu, pom. Techn. 
6.5.1.1 kanały w pionach z klapami p.poż
6.5.1.2 kanały w garażu
6.5.1.3 Wentylatory bytowe garażu
6.5.1.4 Kratki, czerpnie, wyrzutnie
6.5.1.5 Pomiary i regulacja, rozruchy
6.5.2 Wentylacja pomieszczeń technicznych
6.5.2.1 Wentylacja przedsionków
6.5.2.2 Wentylacja separatorów
6.6 Wentylacja grawitacyjna
6.6.1 Wentylacja grawitaryjna zakończona nasadami kominowymi
6.7 Odwodnienia liniowe garażu i wjazdu do garażu
6.7.1 Korytka odwadniające garażu
6.8 Wentylacja mechaniczna
6.8.1 Wentylacja mechaniczna mieszkań
6.8.1.1 Kanały spiro z izolacją i klapami zwrotnymi
6.8.1.2 Kratki wentylacyjne
6.8.1.3 Wyrzutnie ścienne na kominach
6.8.1.4 Wentylatory kanałowe
6.5.1.5 Uruchomienie instalacji
6.8.2 Instalacja elektryczna do wentylacji mechanicznej (w tym maszty odgromowe)
6.8.2.1 Instalacja elektryczna do wentylacji mechanicznej (w tym maszty odgromowe)
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lp Nazwa zadania

A Zielona Dolina 2. Etap 2. Budynki 1-25
1 Stan zero
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 wykopy pod budynki ze złożeniem materiału pod późniejsze zasypki
1.1.2 wykopy z odwozem urobku
1.1.3 obsypanie z zagęszczeniem
1.2 Fundamenty
1.2.1 wymiana gruntu pod płytę fundamentową
1.2.1.1 wymiana gruntu pod płytę fundamentową - materiał Inwestora
1.2.2 podkład z chudego betonu  
1.2.2.1 podkład z chudego betonu - C8/10 gr. 10 cm
1.2.3 płyta denna
1.2.3.1 betonowanie płyty - beton C30/37 W8
1.2.3.2 ławy fundamentowe - beton C30/37
1.2.3.3 ściany studni schładzającej C30/37, gr. 15 cm
1.2.3.4 ściany fundamentowe C30/37 gr. 25 cm
1.2.3.5 technologia TBW dla płyty (folia PE, styropian w klinach)
1.2.3.6 zbrojenie płyty, ław i ścian fundamentowych
1.3 Konstrukcja stanu "0"
1.3.1 elementy żelbetowe stanu "0"
1.3.1.1 ściany C30/37 gr. 20 cm
1.3.1.2 zbrojenie ścian gr. 20 cm
1.3.1.3 ściany C30/37 gr. 18 cm
1.3.1.4 zbrojenie scian gr. 18 cm
1.3.1.5 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
1.3.1.6 zbrojenie ścian gr. 15 cm
1.3.1.7 słupy C30/37
1.3.1.8 zbrojenie słupów zewnętrznych
1.3.1.9 belki, napdroża C30/37
1.3.1.10 zbrojenie belek, nadproży
1.3.1.11 strop gr. 18 cm C30/37
1.3.1.12 zbrojenie stropu gr. 18 cm
1.3.1.13 strop gr. 20 cm C30/37
1.3.1.14 zbrojenie stropu gr. 20 cm
1.3.1.15 strop gr. 22 cm C30/37
1.3.1.16 zbrojenie stropu gr. 22 cm
1.3.1.17 strop gr. 30 cm C30/37
1.3.1.18 zbrojenie stropu gr. 30 cm
1.3.1.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C30/37
1.3.1.20 zbrojenie schodów
1.3.2 izolacje pionowe 
1.3.2.1 technologia TBW dla ścian zewnętrznych
1.3.3 izolacje pionowe obwodowe - cieplne
1.3.3.1 izolacja gr. 10 cm + klej
1.3.3.2 folia kubełkowa
1.3.3.3 hydroizolacja ścian i ław fundamentowych typu lekkiego
2 Stan surowy otwarty
2.1 Konstrukcja żelbetowa
2.1.1 konstrukcja żelbetowa parteru
2.1.1.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.1.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.1.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.1.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.1.5 belki C30/37
2.1.1.6 zbrojenie belek
2.1.1.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.1.8 zbrojenie słupów
2.1.1.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.1.10 zbrojenie scian gr. 16 cm
2.1.1.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.1.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.1.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
2.1.1.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.1.15 balustrady żelbetowe gr. 15 cm, C25/30
2.1.1.16 zbrojenie balustrad gr. 15 cm
2.1.1.17 balustrady żelbetowe gr. 12 cm, C25/30
2.1.1.18 zbrojenie balustrad gr. 12 cm
2.1.1.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C30/37
2.1.1.20 zbrojenie biegów i spoczników
2.1.1.21 zbrojenie comax
2.1.1.22 schody zewnetrzne, C25/30
2.1.1.23 zbrojenie śchodów zewnętrznych
2.1.1.24 dylatacja z wełny gr. 2 cm
2.1.1.25 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.1.26 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.2 konstrukcja żelbetowa 1 piętra
2.1.2.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.2.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.2.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.2.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.2.5 belki  C30/37
2.1.2.6 zbrojenie belek
2.1.2.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.2.8 zbrojenie słupów
2.1.2.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.2.10 zbrojenie ścian gr. 16 cm
2.1.2.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.2.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.2.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
2.1.2.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.2.15 balustrady żelbetowe gr. 15 cm, C25/30
2.1.2.16 zbrojenie balustrad gr. 15 cm
2.1.2.17 balustrady żelbetowe gr. 12 cm, C25/30
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2.1.2.18 zbrojenie balustrad gr. 12 cm
2.1.2.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C25/30
2.1.2.20 zbrojenie schodów i biegów
2.1.2.21 zbrojenie comax
2.1.2.22 dylatacja gr. 2 cm
2.1.2.23 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.2.24 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.3 konstrukcja żelbetowa 2 piętra
2.1.3.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.3.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.3.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.3.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.3.5 belki C30/37
2.1.3.6 zbrojenie belek
2.1.3.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.3.8 zbrojenie słupów
2.1.3.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.3.10 zbrojenie ścian gr. 16 cm
2.1.3.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.3.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.3.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm (balustrady balkonowe)
2.1.3.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.3.15 schody żelbetowe gr. 18 cm C25/30
2.1.3.16 zbrojenie schodów i biegów
2.1.3.17 zbrojenie comax
2.1.3.18 dylatacja z wełny gr. 2 cm
2.1.3.19 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.3.20 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.4 konstrukcja żelbetowa na dachu
2.1.4.1 nadszybie gr. 15 cm, C25/30
2.1.4.2 nadszybie gr. 20 cm, C25/30
2.1.4.3 zbrojenie nadszybia
2.1.4.4 belki, wieńce C25/30
2.1.4.5 zbrojenie belek, wieńcy
2.1.4.6 słupy, trzpienie C25/30
2.1.4.7 zbrojenie  słupów
2.1.4.8 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.4.9 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.2 Konstrukcje murowe - ściany osłonowe
2.2.1 osłonowe parteru
2.2.1.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.1.2 filarki z cegły pełnej klasy 20 Mpa, gr. 25 cm
2.2.1.3 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.2 osłonowe 1 piętro
2.2.2.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.2.2 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.3 osłonowe 2 piętro
2.2.3.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.3.2 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.4 osłonowe  - kotłownia
2.2.4.1 ściany zewnętrzne kotłowni - gr. 19 cm
3 Stan surowy zamknięty
3.1 Konstrukcja i pokrycie dachu
3.1.1 konstrukcja stropodachu (filaki żelbetowe, wieniec na attyce, ściany attyki)
3.1.1.1 trzpienie żelbetowe w ścianach attyk + wieniec
3.1.1.2 zbrojenie trzpieni i wieńca
3.1.1.3 ściany attyki gr. 19 cm
3.1.2 kominy murowane z ociepleniem + ocieplenie attyk z wyprawą
3.1.2.1 wymurowanie gr. 12 cm
3.1.2.2 kominy - docieplenie + zatopienie siatki
3.1.2.3 kominy - wyprawa elewacyjna
3.1.2.4 atyki - docieplenie + zatopienie siatki
3.1.2.5 attyki - wyprawa elewacyjna
3.1.3 czapki kominowe
3.1.3.1 czapki betonowe gr. 10 cm
3.1.4 pokrycie dachu i obróbki blacharskie, zadaszenia balkonów, wejść do klatek
3.1.4.1 folia pe
3.1.4.2 stryropian eps 100 gr. 20 cm
3.1.4.3 szlichta cementowa gr. 4 cm zbrojona siatką (styropian schodkowo)
3.1.4.4 2 x papa termozgrzewalna
3.1.4.5 listwy dociskowe, kliny w narożach
3.1.4.6 obróbki blacharskie
3.1.4.7 rynna
3.1.4.8 rura spustowa fi 10 cm
3.1.4.9 płyta osb
3.1.4.10 pokrycie papowe na więźbie drewnianej
3.1.4.11 przelewy awaryjne
3.1.4.12 wpusty dachowe - tylko montaż
3.1.4.13 styropian gr.5cm pod obróbkę blacharską
3.1.5 klapy dymowe
3.1.5.1 klapa dymowa
3.2 Stolarka i ślusarka okienna
3.2.1 stolarka okienna PVC
3.2.1.1 okna pcv
3.2.1.2 nawiewniki cisnieniowe  (37-38 dB), osprzęt okienny (klamki, osłonki, itp..)
3.2.1.3 nawiewniki okienne eht
3.2.2 ślusarka aluminiowa
3.2.2.1 witryny aluminowe
3.2.2.2 nawiewniki okienne wszybowe
4 Roboty wykończeniowe wewnętrzne
4.1. Roboty murowe
4.1.1 Roboty murowe wewnętrzne garażu
4.1.1.1 wewnętrzne silka 12
4.1.1.1.1 silka E12
4.1.1.2 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.1.2.1 gr. 12 cm w garażu
4.1.1.2.2 nadproża
4.1.2 Roboty murowe wewnętrzne parteru
4.1.2.1 wewnętrzne silka 12
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4.1.2.1.1 silka E12
4.1.2.1.2 nadproża
4.1.2.2 wewnętrzne silka 18
4.1.2.2.1 silka e18a nośne
4.1.2.2.2 silka e18a nienośne
4.1.2.2.3 nadproża L19
4.1.2.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.2.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.2.3.2 nadproża porotherm
4.1.2.4 wewnętrzne silka E8
4.1.2.4.1 silka E8
4.1.2.5 kominy wentylacyjne murowane
4.1.2.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.2.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.2.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.2.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.2.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.3 Roboty murowe wewnętrzne 1 piętra
4.1.3.1 wewnętrzne silka 12
4.1.3.1.1 silka E12
4.1.3.1.2 nadproża
4.1.3.2 wewnętrzne silka 18
4.1.3.2.1 silka e18a nośne
4.1.3.2.2 silka e18a nienośne
4.1.3.2.3 nadproża L19
4.1.3.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.3.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.3.3.2 nadproża porotherm
4.1.3.4 wewnętrzne silka E8
4.1.3.4.1 silka E8
4.1.3.5 kominy wentylacyjne murowane
4.1.3.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.3.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.3.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.3.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.3.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.4 Roboty murowe wewnętrzne 2 piętra
4.1.4.1 wewnętrzne silka 12
4.1.4.1.1 silka E12
4.1.4.1.2 nadproża
4.1.4.2 wewnętrzne silka 18
4.1.4.2.1 silka e18a nośne
4.1.4.2.2 silka e18a nienośne
4.1.4.2.3 nadproża L19
4.1.4.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.4.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.4.3.2 nadproża porotherm
4.1.4.4 wewnętrzne silka E8
4.1.4.4.1 silka E8
4.1.4.5 kominy wentylacyjne murowane
4.4.1.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.4.1.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.4.1.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.4.1.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.4.1.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.5 Roboty murowe wewnętrzne kotłowni i ponad dachem
4.1.5.1 wewnętrzne silka 12
4.1.5.1.1 silka E12
4.1.5.2 wewnętrzne silka 18
4.1.5.2.1 silka e18a
4.1.5.3 wewnętrzne silka E8
4.1.5.3.1 silka E8
4.1.5.4 kominy wentylacyjne murowane
4.1.5.4.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.5.4.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.5.4.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.5.4.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.5.4.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.2 Tynki, docieplenia, zabudowy
4.2.1 docieplenie garażu wełna 10 cm
4.2.1.1 wełna ,system garażowy - przyklejenie wełny
4.2.1.2 wełna, system garażowy - wyprawa wykończeniowa
4.2.2 docieplenie garażu wełna 5 cm
4.2.2.1 wełna, system garażowy - przyklejenie wełny
4.2.2.2 wełna, system garażowy - wyprawa wykończeniowa
4.2.3 tynki w lokalach - parter
4.2.3.1 tynk gipsowy
4.2.3.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.3.3 kratki pcv 14x21 cm
4.2.3.4 kratki pc fi 125
4.2.4 tynki w lokalach - 1 piętro
4.2.4.1 tynk gipsowy
4.2.4.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.4.3 kratki pc fi 125
4.2.5 tynki w lokalach - 2 piętro
4.2.5.1 tynk gipsowy
4.2.5.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.5.3 kratki pc fi 125
4.2.6 tynki w komunikacji garaż
4.2.6.1 tynk cem-wap/gipsowe
4.2.7 tynki i docieplenia w komunikacji -  parter
4.2.7.1 tynk gipsowy
4.2.7.2 tynk cem-wap
4.2.7.3 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 10 cm - wiatrołap
4.2.7.4 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 5 cm - wiatrołap
4.2.7.5 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
4.2.7.6 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.8 tynki i docieplenia w komunikacji - 1 piętro
4.2.8.1 tynk gipsowy
4.2.8.2 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
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4.2.8.3 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.9 tynki i docieplenia w komunikacji - 2 piętro
4.2.9.1 tynk gipsowy
4.2.9.2 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
4.2.9.3 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.10 tynki i docieplenia w komunikacji - kotłownia
4.2.10.1 tynk gipsowy
4.2.11 tynki w pom. technicznych garażu
4.2.11.1 tynk cem-wap
4.2.12 tynki w pom. technicznych parteru
4.2.12.1 tynk gipsowy
4.2.12.2 tynk cem-wap

4.2.12.3 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 10 cm - kotłownia, hydrofornia
4.2.12.4 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 5 cm - kotłownia, hydrofornia
4.2.12.5 kratki wentylacyjne 14x14 cm
4.2.12.6 kratki wentylacyjne 25x25 cm
4.2.13 tynki w pom. technicznych 1 piętra
4.2.13.1 tynk gipsowy
4.2.14 tynki w pom. technicznych 2 piętra
4.2.14.1 tynk gipsowy
4.2.15 tynki w pom. technicznych - kotłownia
4.2.15.1 tynk gipsowy
4.2.16 zabudowy GK
4.2.16.1 sufity podwieszane - 2 piętro
4.2.16.2 sufity podwieszane - korytarz kotłownia
4.2.16.3 zabudowy GK
4.2.16.4 sufity podwieszane - kotłwonia płyta 2xGKF
4.2.16.5 wygłuszenie rur spustowych
4.2.16.6 przeciwpożarowy zawór odcinający 125 EIS 60
4.3 Szlichty i izolacje
4.3.1 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - parter
4.3.2 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - 1 piętro
4.3.3 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - 2 piętro
4.3.4 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja parter
4.3.5 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja - 1 piętro
4.3.6 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja - 2 piętro
4.3.7 szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - garaż

4.3.8
szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - parter, 1 piętro, 2 piętro (w tym 
kotłownia jeżeli jest zlokalizowana na parterze)

4.3.9 szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - kotłownia
4.4 Posadzka w garażu
4.4.1 beton c20/25, zbrojenie rozproszone 0,6 kg/m3, średnia grubość 15 cm
4.5 Drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych
4.5.1 Dostawa i montaż ościeżnic budowlanych

4.5.2
Dostawa i montaż ościeżnic docelowych oraz uzbrojonych skrzydeł drzwiowych wraz z 
wkładkami budowlanymi – drzwi bez EI

4.5.3
Dostawa i montaż ościeżnic docelowych oraz uzbrojonych skrzydeł drzwiowych wraz z 
wkładkami budowlanymi – drzwi EI30

4.5.4 Dostawa i montaż okuć, klamek, wizjerów, itp.
4.6 Ślusarka stalowa i stolarka drzwiowa
4.6.1 drzwi techniczne stalowe pełne
4.6.1.1 drzwi D9 - bud. KG
4.6.1.2 drzwi D11 - bud. L
4.6.1.3 drzwi D4 - 1,13x2,07m - do kotłowni i hydroforni - budynek Cu
4.6.1.4 drzwi D5, D6 - do kotłowni, 115+50x207 cm - bud. C, Cm
4.6.1.5 drzwi D5 - do pom wodomierza 115x207 cm - bud. Cm
4.6.1.6 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.2 drzwi techniczne stalowe EI 30 pełne
4.6.2.1 drzwi D4 - 1,03x2,07m - budynek Cm
4.6.2.2 drzwi D5 30+90x200 do hydroforni - bud. K
4.6.2.3 drzwi D4 80x200 do pomieszczeń technicznych - bud. K
4.6.2.4 drzwi D4, D5 - budynek KG i L
4.6.2.5 drzwi D7 - budynek L
4.6.2.6 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.3 drzwi techniczne stalowe EI 30 z przeszkleniem
4.6.3.1 drzwi D8 - budynek KG
4.6.3.2 drzwi D9 - budynek L
4.6.3.3 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.4 drzwi techniczne stalowe EI 60 pełne
4.6.4.1 drzwi D6 90x200 do kotłowni - bud. K
4.6.4.2 drzwi D7 - budynek KG
4.6.4.3 drzwi D6 - budynek KG
4.6.4.4 drzwi D8 - budynek L
4.6.4.5 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.5 wycieraczki i inne drobne elementy
4.6.5.1 wycieraczka zewnętrzna aluminiowa+szlam
4.6.5.2 żaluzja czerpni 145x45
4.6.5.3 kratki wentylacyjne stropodach 14x14 cm
4.6.5.4 blacha ryflowana - przykrycie studzienki schładzającej
4.6.5.5 schody stalowe w kotłowni 4x18,25x25 cm
4.6.6 drzwiczki rewizyjne
4.6.1 drzwiczki rewizyjne - parter
4.6.2 drzwiczki rewizyjne - 1 piętro
4.6.3 drzwiczki rewizyjne - 2 piętro
4.6.7 drabiny stalowe
4.6.7.1 drabiny dł 3 mb
4.6.8 drzwi drewniane płycinowe pełne
4.6.8.1 drzwi D5
4.6.8.2 drzwi D6
4.6.8.3 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.9 wygrodzenia boksów z siatki z drzwiami
4.6.9.1 wygrodzenie boksów z siatki stalowej, np.. UTS typ SG firmy Janus
4.6.9.2 drzwi do boksów
4.7 Ślusarka aluminiowa
4.7.1 ślusarka aluminiowa drzwiowa
4.7.1.1 drzwi D1 - 1,7x2,4 m - bud. C, Cm zew.
4.7.1.2 drzwi D2 - 1,7x2,4 m - bud. Cu zew.
4.7.1.3 drzwi D2 - 1,7x2,4 m - bud. C, Cm wew.
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4.7.1.4 drzwi D5 - 1,7x2,4 m - bud. Cu wew.
4.7.1.5 drzwi D1 - 1,7x2,42 m - bud. Cu (wejścia do usług)
4.7.1.6 drzwi D3 - 1,1x2,4 - bud. Cu zew
4.7.1.7 drzwi D1 - 1,25x2,35 m - bud. K zew.
4.7.1.8 drzwi D1 - 1,4x2,4 m - bud. L i KG zew.
4.7.1.9 drzwi D2 - 1,4x2,4 m - bud. L wew.
4.7.2 ślusarka aluminiowa drzwiowa EI 30
4.7.2.1 drzwi D2 - 1,25x2,35 - bud. KG i K
4.7.2.2 drzwi D10 - 1,05x2,07 - bud. L
4.8 Bramy garażowe
4.8.1 brama garażowa 5x2,16 m
4.8.2 piloty do bramy
4.9 Wykończenie ścian i posadzek - okładziny
4.9.1 komunikacja - garaż
4.9.1.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.1.2 fugowanie
4.9.1.3 cokoły
4.9.2 komunikacja - parter
4.9.2.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.2.2 fugowanie
4.9.2.3 cokoły
4.9.2.4 płytki gresowe przy drzwiach do mieszkań (z fugowaniem)
4.9.3 komunikacja - 1 piętro
4.9.3.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.3.2 fugowanie
4.9.3.3 cokoły
4.9.3.4 płytki gresowe przy drzwiach do mieszkań (z fugowaniem)
4.9.4 komunikacja - 2 piętro
4.9.4.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.4.2 fugowanie
4.9.4.3 cokoły
4.9.4.4 płytki gresowe przy drzwiachdo mieszkań (z fugowaniem)
4.9.5 pom. techniczne - garaż
4.9.5.1 gres techniczny posadzka
4.9.5.2 fugowanie
4.9.5.3 cokoły
4.9.6 pom. techniczne - parter
4.9.6.1 gres techniczny posadzka
4.9.6.2 płytki ścienne
4.9.6.3 fugowanie
4.9.6.4 cokół
4.9.7 pom. techniczne - 1 piętro
4.9.7.1 gres techniczny posadzka
4.9.7.2 fugowanie
4.9.7.3 cokoły
4.9.8 pom. techniczne - 2 piętro
4.9.8.1 gres techniczny posadzka
4.9.8.2 fugowanie
4.9.8.3 cokoły
4.9.9 pom. techniczne - kotłownia
4.9.9.1 gres techniczny posadzka
4.9.9.2 fugowanie
4.9.9.3 cokoły
4.10 Parapety wewnętrzne
4.10.1 parter
4.10.1.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.10.2 1 piętro
4.10.2.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.10.3 2 piętro
4.10.3.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.11 Roboty malarskie
4.11.1 Roboty malarskie wewnętrzne - garaż
4.11.1.1 komunikacja
4.11.1.1.1 malowanie
4.11.1.2 pom. techniczne
4.11.1.2.1 malowanie techniczne
4.11.2 Roboty malarskie wewnętrzne - parter
4.11.2.1 lokale
4.11.2.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.2.2 komunikacja
4.11.2.2.1 malowanie na gotowo
4.11.2.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.2.3 pom. techniczne
4.11.2.3.1 malowanie techniczne
4.11.3 Roboty malarskie wewnętrzne - 1 piętro
4.11.3.1 lokale
4.11.3.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.3.2 komunikacja
4.11.3.2.1 malowanie na gotowo
4.11.3.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.3.3 pom. techniczne
4.11.3.3.1 malowanie techniczne
4.11.4 Roboty malarskie wewnętrzne - 2 piętro
4.11.4.1 lokale
4.11.4.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.4.2 komunikacja
4.11.4.2.1 malowanie na gotowo
4.11.4.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.4.3 pom. techniczne
4.11.4.3.1 malowanie techniczne
4.11.5 Roboty malarskie wewnętrzne - kond. kotłowni
4.11.5.1 komunikacja
4.11.5.1.1 malowanie na gotowo
4.11.5.2 pom. techniczne
4.11.5.2.1 malowanie techniczne
4.12 Balustrady wewnętrzne
4.12.1 balustrady klatek schodowych
4.12.1.1 stal czarna malowana proszkowo + siatka
4.12.1.2 bramka antypaniczna
4.13 Windy, podnośniki, wykończenie szybów
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4.13.1 Winda 4 przystanki
4.13.1.1 630 kg, 1,1x1,4m
4.13.1.2 odbiory, udt, uruchomienie
4.13.1.3 malowanie szybu windowego
4.14 Wizualizacja i skrzynki na listy
4.14.1 wizualizacja budynków i terenu osiedla
4.14.1.1 wizualizacja budynków i osiedla
4.14.2 skrzynki na listy
4.14.2.1 skrzynki na listy
4.14.3 gabloty
4.14.3.1 gablota
4.15 Organizacja ruchu w garażu i wyposażenie
4.15.1 org. ruchu /pasy, oznakowanie, zabezp. ścian i słupów/
4.15.1.1 oznakowanie poziome garażu
4.15.1.2 oznakowanie pionowe garażu
4.15.2 wyposażenie garażu /gaśnice, koce gaśnicze/
4.15.2.1 wyposażenie p.poż
4.16 Sprzątanie
4.16.1 sprzątanie
5 Roboty wykończeniowe zewnętrzne
5.1 Elewacje
5.1.1 elewacja lekka-mokra - północna
5.1.1.1 przyklejenie styropianu
5.1.1.2 zatopienie siatki
5.1.1.3 wyprawa
5.1.1.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.1.5 parapety zewnętrzne
5.1.1.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.2 elewacja lekka-mokra - południowa
5.1.2.1 przyklejenie styropianu
5.1.2.2 zatopienie siatki
5.1.2.3 wyprawa
5.1.2.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.2.5 parapety zewnętrzne
5.1.2.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.3 elewacja lekka-mokra - wschodnia
5.1.3.1 przyklejenie styropianu
5.1.3.2 zatopienie siatki
5.1.3.3 wyprawa
5.1.3.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.3.5 parapety zewnętrzne
5.1.3.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.4 elewacja lekka-mokra - zachodnia
5.1.4.1 przyklejenie styropianu
5.1.4.2 zatopienie siatki
5.1.4.3 wyprawa
5.1.4.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.4.5 parapety zewnętrzne
5.1.4.6 wygłuszenie rur spustowych
5.2 Balustrady zewnętrzne
5.2.1 balustrady balkonowe - parter
5.2.1.1 marki
5.2.1.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.1.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.2 ekrany dzielące balkony - parter
5.2.2.1 marki
5.2.2.2 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.2.3 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,5 m
5.2.3 balustrady balkonowe - 1 piętro
5.2.3.1 marki
5.2.3.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.3.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.4 ekrany dzielące balkony - 1 piętro
5.2.4.1 marki
5.2.4.1 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.5 balustrady balkonowe - 2 piętro
5.2.5.1 marki
5.2.5.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.5.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.6 ekrany dzielące balkony - 2 piętro
5.2.6.1 marki
5.2.6.2 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.7 kratki kominowe
5.2.7.1 kratki kominowe
5.3 Szlichty i izolacje
5.3.1 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja północna

5.3.2 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja północna

5.3.3
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja północna

5.3.4 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja południowa
5.3.5 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja południowa

5.3.6
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja południowa

5.3.7 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja wchodnia
5.3.8 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja wschodnia

5.3.9
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja wschodnia

5.3.10 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja zachodnia
5.3.11 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja zachodnia

5.3.12
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja zachodnia

6 Instalacje wewnętrzne
6.1 Instalacje wod.-kan. + instalacja gazu
6.1.1 Kondygnacja garażu
6.1.1.1 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
6.1.1.1.1 poziomy w garażach
6.1.1.1.2 Izolacja termiczna poziomów
6.1.1.2 instalacja hydrantowa
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6.1.1.2.1 Instalacja hydrantowa
6.1.1.2.2 Montaż szafek i zaworów hydrantowych
6.1.1.2.3 Dostawa i montaż zestawu hydroforowego
6.1.1.2.4 Rozruch zestawu hydroforowego
6.1.1.2.5 Próba szczelności
6.1.1.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
6.1.1.3.1 poziomy w garażach
6.1.1.4 Instalacja kanalizacji deszczowej
6.1.1.4.1 poziomy w garażach
6.1.1.4.2 Instalacja podposadzkowa w płycie fundamentowej
6.1.1.4.3 Separatory
6.1.2 Kondygnacje nadziemne
6.1.2.1 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
6.1.2.1.1 piony
6.1.2.1.2 Izolacja termiczna pionów
6.1.2.1.3 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (parter)
6.1.2.1.4 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (I pietro)
6.1.2.1.5 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (II piętro)
6.1.2.1.6 dostawa i montaż wodomierzy, 
6.1.2.1.7 dostawa i montaż osprzętu
6.1.2.1.8 Montaż przejść p.poż.
6.1.2.1.9 Próba szczelności
6.1.2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
6.1.2.2.1 piony
6.1.2.2.2 Instalacja lokalowa (parter)
6.1.2.2.3 Instalacja lokalowa (I pietro)
6.1.2.2.4 Instalacja lokalowa (II piętro)
6.1.2.2.5 Rury wywiewne
6.1.2.3 Instalacja kanalizacji deszczowej
6.1.2.3.1 piony
6.1.2.3.2 Montaż wpustów dachowych
6.1.2.4 Instalacja gazowa
6.1.2.4.1 Instalacja gazowa (parter)
6.1.2.4.2 Instalacja gazowa (I piętro)
6.1.2.4.3 Instalacja gazowa (II piętro)
6.1.2.4.4 piony i poziomy w garażu
6.1.2.4.5 stelaże pod gazomierz

6.1.2.4.6
Włączenie do punktu redukcyjno - pomiarowego wraz z próbami szczelności i 
odbiorami

6.2 Instalacje C.O.
6.2.1 piony
6.2.2 Izolacja termiczna pionów
6.2.3 Instalacja lokalowa (parter)
6.2.4 Instalacja lokalowa (I pietro)
6.2.5 Instalacja lokalowa (II piętro)
6.2.6 Montaż grzejników (parter)
6.2.7 Montaż grzejników (1 piętro)
6.2.8 Montaż grzejników (2 piętro)
6.2.9 Montaż głowic termostatycznych
6.2.10 Montaż liczników ciepła
6.2.11 Montaż zaworów podpionowych i regulacyjnych
6.2.12 Próba szczelności
6.3 Kotłownia gazowa
6.3.1 Kotłownia - technologia, dostawa i montaż
6.3.2 próby, odbiory, dokumentacja powykonawcza
6.4 Instalacje elektryczne i teletechniczne
6.4.1 Instalacje w mieszkaniach

6.4.1.1
Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - parter (w budynku CU 
w usługach)

6.4.1.2 Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - I piętro
6.4.1.3 Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - II piętro 

6.4.1.4
Wykonanie instalacji teletechnicznej (przed wylewką) w mieszkaniach (w budynku CU 
również w usługach)

6.4.1.5 Montaż tablic mieszkaniowych (w budynku CU również tablice TU)
6.4.1.6 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - parter 
6.4.1.7 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - I piętro 
6.4.1.8 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - II piętro
6.4.1.9 Pomiary instalacji w mieszkaniach, dokumentacja powykonawcza
6.4.2 Rozdzielnie
6.4.2.1 TL-P 
6.4.2.2 TL-1 
6.4.2.3 TL-2 
6.4.2.4 TG 
6.4.2.5 Tablice administracyjne (TA, TK, itd.)
6.4.3 Trasy kablowe
6.4.3.1 Trasy kablowe (korytka, drabinki, przusty i przejścia ppoż)
6.4.4 Wewnętrzne linie zasilające, okablowanie cześci wspólnych
6.4.4.1 WLZ ZK - TG
6.4.4.2 WLZ TG-TL 
6.4.4.3 WLZ TL-TM
6.4.4.4 WLZ do tablic administracyjnych

6.4.4.5
Oprzewodowanie gniazd, wypustów oświetleniowych i wypustów zasilających 230V i 
400V w budynku

6.4.5 Biały montaż (oprawy oświetleniowe, osprzęt)
6.4.5.1 Oprawy oświetleniowe
6.4.5.2 Osprzęt (gniazda, włączniki, czujki ruchu, wyłączniki ppoż, itp)
6.4.5.3 Ogrzewanie rur instalacji sanitarnej
6.4.5.4 System detekcji gazów 
6.4.5.5 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.6 Uziemienie, instalacja odgromowa
6.4.6.1 Uziom
6.4.6.2 Instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze
6.4.6.3 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza (budynek KG)
6.4.7 Instalacja oddymiania klatki schodowej
6.4.7.1 Okablowanie
6.4.7.2 Urządzenia
6.4.7.3 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.8 Instalacja domofonowa
6.4.8.1 Okablowanie w budynku
6.4.8.2 Okablowanie miedzy budynkami i do furtki wejsciowej oraz stacja bramowa
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6.4.8.3 Urządzenia w budynku
6.4.8.4 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza (budynek KG)
6.4.9 Instalacja telewizji zbiorczej satelitarnej
6.4.9.1 Okablowanie
6.4.9.2 Urządzenia
6.4.9.3 Zestaw anten
6.4.9.4 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.10 Sieć strukturalna (internet, telefon, TVK, światłowód)
6.4.10.1 Telwizja kablowa - przewód RG6
6.4.10.2 Internet, telefon - przewód 2x UTP 5kat
6.4.10.3 Światłowód jednomodowy dwuwłóknowy
6.4.10.4 GPD
6.4.10.5 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.5 Wentylacja mechaniczna
6.5.1 Wentylacja mechaniczna garażu, pom. Techn. 
6.5.1.1 kanały w pionach z klapami p.poż
6.5.1.2 kanały w garażu
6.5.1.3 Wentylatory bytowe garażu
6.5.1.4 Kratki, czerpnie, wyrzutnie
6.5.1.5 Pomiary i regulacja, rozruchy
6.5.2 Wentylacja pomieszczeń technicznych
6.5.2.1 Wentylacja przedsionków
6.5.2.2 Wentylacja separatorów
6.6 Wentylacja grawitacyjna
6.6.1 Wentylacja grawitaryjna zakończona nasadami kominowymi
6.7 Odwodnienia liniowe garażu i wjazdu do garażu
6.7.1 Korytka odwadniające garażu
6.8 Wentylacja mechaniczna
6.8.1 Wentylacja mechaniczna mieszkań
6.8.1.1 Kanały spiro z izolacją i klapami zwrotnymi
6.8.1.2 Kratki wentylacyjne
6.8.1.3 Wyrzutnie ścienne na kominach
6.8.1.4 Wentylatory kanałowe
6.5.1.5 Uruchomienie instalacji
6.8.2 Instalacja elektryczna do wentylacji mechanicznej (w tym maszty odgromowe)
6.8.2.1 Instalacja elektryczna do wentylacji mechanicznej (w tym maszty odgromowe)
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lp Nazwa zadania

A Zielona Dolina 2. Etap 2. Budynki 1-25
1 Stan zero
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 wykopy pod budynki ze złożeniem materiału pod późniejsze zasypki
1.1.2 wykopy z odwozem urobku
1.1.3 obsypanie z zagęszczeniem
1.2 Fundamenty
1.2.1 wymiana gruntu pod płytę fundamentową
1.2.1.1 wymiana gruntu pod płytę fundamentową - materiał Inwestora
1.2.2 podkład z chudego betonu  
1.2.2.1 podkład z chudego betonu - C8/10 gr. 10 cm
1.2.3 płyta denna
1.2.3.1 betonowanie płyty - beton C30/37 W8
1.2.3.2 ławy fundamentowe - beton C30/37
1.2.3.3 ściany studni schładzającej C30/37, gr. 15 cm
1.2.3.4 ściany fundamentowe C30/37 gr. 25 cm
1.2.3.5 technologia TBW dla płyty (folia PE, styropian w klinach)
1.2.3.6 zbrojenie płyty, ław i ścian fundamentowych
1.3 Konstrukcja stanu "0"
1.3.1 elementy żelbetowe stanu "0"
1.3.1.1 ściany C30/37 gr. 20 cm
1.3.1.2 zbrojenie ścian gr. 20 cm
1.3.1.3 ściany C30/37 gr. 18 cm
1.3.1.4 zbrojenie scian gr. 18 cm
1.3.1.5 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
1.3.1.6 zbrojenie ścian gr. 15 cm
1.3.1.7 słupy C30/37
1.3.1.8 zbrojenie słupów zewnętrznych
1.3.1.9 belki, napdroża C30/37
1.3.1.10 zbrojenie belek, nadproży
1.3.1.11 strop gr. 18 cm C30/37
1.3.1.12 zbrojenie stropu gr. 18 cm
1.3.1.13 strop gr. 20 cm C30/37
1.3.1.14 zbrojenie stropu gr. 20 cm
1.3.1.15 strop gr. 22 cm C30/37
1.3.1.16 zbrojenie stropu gr. 22 cm
1.3.1.17 strop gr. 30 cm C30/37
1.3.1.18 zbrojenie stropu gr. 30 cm
1.3.1.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C30/37
1.3.1.20 zbrojenie schodów
1.3.2 izolacje pionowe 
1.3.2.1 technologia TBW dla ścian zewnętrznych
1.3.3 izolacje pionowe obwodowe - cieplne
1.3.3.1 izolacja gr. 10 cm + klej
1.3.3.2 folia kubełkowa
1.3.3.3 hydroizolacja ścian i ław fundamentowych typu lekkiego
2 Stan surowy otwarty
2.1 Konstrukcja żelbetowa
2.1.1 konstrukcja żelbetowa parteru
2.1.1.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.1.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.1.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.1.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.1.5 belki C30/37
2.1.1.6 zbrojenie belek
2.1.1.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.1.8 zbrojenie słupów
2.1.1.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.1.10 zbrojenie scian gr. 16 cm
2.1.1.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.1.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.1.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
2.1.1.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.1.15 balustrady żelbetowe gr. 15 cm, C25/30
2.1.1.16 zbrojenie balustrad gr. 15 cm
2.1.1.17 balustrady żelbetowe gr. 12 cm, C25/30
2.1.1.18 zbrojenie balustrad gr. 12 cm
2.1.1.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C30/37
2.1.1.20 zbrojenie biegów i spoczników
2.1.1.21 zbrojenie comax
2.1.1.22 schody zewnetrzne, C25/30
2.1.1.23 zbrojenie śchodów zewnętrznych
2.1.1.24 dylatacja z wełny gr. 2 cm
2.1.1.25 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.1.26 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.2 konstrukcja żelbetowa 1 piętra
2.1.2.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.2.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.2.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.2.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.2.5 belki  C30/37
2.1.2.6 zbrojenie belek
2.1.2.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.2.8 zbrojenie słupów
2.1.2.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.2.10 zbrojenie ścian gr. 16 cm
2.1.2.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.2.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.2.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
2.1.2.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.2.15 balustrady żelbetowe gr. 15 cm, C25/30
2.1.2.16 zbrojenie balustrad gr. 15 cm
2.1.2.17 balustrady żelbetowe gr. 12 cm, C25/30

Strona 177



BUDYNEK L19 Załącznik nr 11 - Tabela elementów rozliczeniowych

2.1.2.18 zbrojenie balustrad gr. 12 cm
2.1.2.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C25/30
2.1.2.20 zbrojenie schodów i biegów
2.1.2.21 zbrojenie comax
2.1.2.22 dylatacja gr. 2 cm
2.1.2.23 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.2.24 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.3 konstrukcja żelbetowa 2 piętra
2.1.3.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.3.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.3.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.3.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.3.5 belki C30/37
2.1.3.6 zbrojenie belek
2.1.3.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.3.8 zbrojenie słupów
2.1.3.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.3.10 zbrojenie ścian gr. 16 cm
2.1.3.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.3.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.3.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm (balustrady balkonowe)
2.1.3.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.3.15 schody żelbetowe gr. 18 cm C25/30
2.1.3.16 zbrojenie schodów i biegów
2.1.3.17 zbrojenie comax
2.1.3.18 dylatacja z wełny gr. 2 cm
2.1.3.19 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.3.20 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.4 konstrukcja żelbetowa na dachu
2.1.4.1 nadszybie gr. 15 cm, C25/30
2.1.4.2 nadszybie gr. 20 cm, C25/30
2.1.4.3 zbrojenie nadszybia
2.1.4.4 belki, wieńce C25/30
2.1.4.5 zbrojenie belek, wieńcy
2.1.4.6 słupy, trzpienie C25/30
2.1.4.7 zbrojenie  słupów
2.1.4.8 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.4.9 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.2 Konstrukcje murowe - ściany osłonowe
2.2.1 osłonowe parteru
2.2.1.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.1.2 filarki z cegły pełnej klasy 20 Mpa, gr. 25 cm
2.2.1.3 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.2 osłonowe 1 piętro
2.2.2.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.2.2 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.3 osłonowe 2 piętro
2.2.3.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.3.2 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.4 osłonowe  - kotłownia
2.2.4.1 ściany zewnętrzne kotłowni - gr. 19 cm
3 Stan surowy zamknięty
3.1 Konstrukcja i pokrycie dachu
3.1.1 konstrukcja stropodachu (filaki żelbetowe, wieniec na attyce, ściany attyki)
3.1.1.1 trzpienie żelbetowe w ścianach attyk + wieniec
3.1.1.2 zbrojenie trzpieni i wieńca
3.1.1.3 ściany attyki gr. 19 cm
3.1.2 kominy murowane z ociepleniem + ocieplenie attyk z wyprawą
3.1.2.1 wymurowanie gr. 12 cm
3.1.2.2 kominy - docieplenie + zatopienie siatki
3.1.2.3 kominy - wyprawa elewacyjna
3.1.2.4 atyki - docieplenie + zatopienie siatki
3.1.2.5 attyki - wyprawa elewacyjna
3.1.3 czapki kominowe
3.1.3.1 czapki betonowe gr. 10 cm
3.1.4 pokrycie dachu i obróbki blacharskie, zadaszenia balkonów, wejść do klatek
3.1.4.1 folia pe
3.1.4.2 stryropian eps 100 gr. 20 cm
3.1.4.3 szlichta cementowa gr. 4 cm zbrojona siatką (styropian schodkowo)
3.1.4.4 2 x papa termozgrzewalna
3.1.4.5 listwy dociskowe, kliny w narożach
3.1.4.6 obróbki blacharskie
3.1.4.7 rynna
3.1.4.8 rura spustowa fi 10 cm
3.1.4.9 płyta osb
3.1.4.10 pokrycie papowe na więźbie drewnianej
3.1.4.11 przelewy awaryjne
3.1.4.12 wpusty dachowe - tylko montaż
3.1.4.13 styropian gr.5cm pod obróbkę blacharską
3.1.5 klapy dymowe
3.1.5.1 klapa dymowa
3.2 Stolarka i ślusarka okienna
3.2.1 stolarka okienna PVC
3.2.1.1 okna pcv
3.2.1.2 nawiewniki cisnieniowe  (37-38 dB), osprzęt okienny (klamki, osłonki, itp..)
3.2.1.3 nawiewniki okienne eht
3.2.2 ślusarka aluminiowa
3.2.2.1 witryny aluminowe
3.2.2.2 nawiewniki okienne wszybowe
4 Roboty wykończeniowe wewnętrzne
4.1. Roboty murowe
4.1.1 Roboty murowe wewnętrzne garażu
4.1.1.1 wewnętrzne silka 12
4.1.1.1.1 silka E12
4.1.1.2 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.1.2.1 gr. 12 cm w garażu
4.1.1.2.2 nadproża
4.1.2 Roboty murowe wewnętrzne parteru
4.1.2.1 wewnętrzne silka 12
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4.1.2.1.1 silka E12
4.1.2.1.2 nadproża
4.1.2.2 wewnętrzne silka 18
4.1.2.2.1 silka e18a nośne
4.1.2.2.2 silka e18a nienośne
4.1.2.2.3 nadproża L19
4.1.2.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.2.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.2.3.2 nadproża porotherm
4.1.2.4 wewnętrzne silka E8
4.1.2.4.1 silka E8
4.1.2.5 kominy wentylacyjne murowane
4.1.2.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.2.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.2.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.2.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.2.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.3 Roboty murowe wewnętrzne 1 piętra
4.1.3.1 wewnętrzne silka 12
4.1.3.1.1 silka E12
4.1.3.1.2 nadproża
4.1.3.2 wewnętrzne silka 18
4.1.3.2.1 silka e18a nośne
4.1.3.2.2 silka e18a nienośne
4.1.3.2.3 nadproża L19
4.1.3.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.3.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.3.3.2 nadproża porotherm
4.1.3.4 wewnętrzne silka E8
4.1.3.4.1 silka E8
4.1.3.5 kominy wentylacyjne murowane
4.1.3.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.3.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.3.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.3.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.3.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.4 Roboty murowe wewnętrzne 2 piętra
4.1.4.1 wewnętrzne silka 12
4.1.4.1.1 silka E12
4.1.4.1.2 nadproża
4.1.4.2 wewnętrzne silka 18
4.1.4.2.1 silka e18a nośne
4.1.4.2.2 silka e18a nienośne
4.1.4.2.3 nadproża L19
4.1.4.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.4.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.4.3.2 nadproża porotherm
4.1.4.4 wewnętrzne silka E8
4.1.4.4.1 silka E8
4.1.4.5 kominy wentylacyjne murowane
4.4.1.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.4.1.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.4.1.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.4.1.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.4.1.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.5 Roboty murowe wewnętrzne kotłowni i ponad dachem
4.1.5.1 wewnętrzne silka 12
4.1.5.1.1 silka E12
4.1.5.2 wewnętrzne silka 18
4.1.5.2.1 silka e18a
4.1.5.3 wewnętrzne silka E8
4.1.5.3.1 silka E8
4.1.5.4 kominy wentylacyjne murowane
4.1.5.4.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.5.4.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.5.4.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.5.4.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.5.4.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.2 Tynki, docieplenia, zabudowy
4.2.1 docieplenie garażu wełna 10 cm
4.2.1.1 wełna ,system garażowy - przyklejenie wełny
4.2.1.2 wełna, system garażowy - wyprawa wykończeniowa
4.2.2 docieplenie garażu wełna 5 cm
4.2.2.1 wełna, system garażowy - przyklejenie wełny
4.2.2.2 wełna, system garażowy - wyprawa wykończeniowa
4.2.3 tynki w lokalach - parter
4.2.3.1 tynk gipsowy
4.2.3.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.3.3 kratki pcv 14x21 cm
4.2.3.4 kratki pc fi 125
4.2.4 tynki w lokalach - 1 piętro
4.2.4.1 tynk gipsowy
4.2.4.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.4.3 kratki pc fi 125
4.2.5 tynki w lokalach - 2 piętro
4.2.5.1 tynk gipsowy
4.2.5.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.5.3 kratki pc fi 125
4.2.6 tynki w komunikacji garaż
4.2.6.1 tynk cem-wap/gipsowe
4.2.7 tynki i docieplenia w komunikacji -  parter
4.2.7.1 tynk gipsowy
4.2.7.2 tynk cem-wap
4.2.7.3 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 10 cm - wiatrołap
4.2.7.4 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 5 cm - wiatrołap
4.2.7.5 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
4.2.7.6 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.8 tynki i docieplenia w komunikacji - 1 piętro
4.2.8.1 tynk gipsowy
4.2.8.2 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
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4.2.8.3 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.9 tynki i docieplenia w komunikacji - 2 piętro
4.2.9.1 tynk gipsowy
4.2.9.2 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
4.2.9.3 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.10 tynki i docieplenia w komunikacji - kotłownia
4.2.10.1 tynk gipsowy
4.2.11 tynki w pom. technicznych garażu
4.2.11.1 tynk cem-wap
4.2.12 tynki w pom. technicznych parteru
4.2.12.1 tynk gipsowy
4.2.12.2 tynk cem-wap

4.2.12.3 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 10 cm - kotłownia, hydrofornia
4.2.12.4 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 5 cm - kotłownia, hydrofornia
4.2.12.5 kratki wentylacyjne 14x14 cm
4.2.12.6 kratki wentylacyjne 25x25 cm
4.2.13 tynki w pom. technicznych 1 piętra
4.2.13.1 tynk gipsowy
4.2.14 tynki w pom. technicznych 2 piętra
4.2.14.1 tynk gipsowy
4.2.15 tynki w pom. technicznych - kotłownia
4.2.15.1 tynk gipsowy
4.2.16 zabudowy GK
4.2.16.1 sufity podwieszane - 2 piętro
4.2.16.2 sufity podwieszane - korytarz kotłownia
4.2.16.3 zabudowy GK
4.2.16.4 sufity podwieszane - kotłwonia płyta 2xGKF
4.2.16.5 wygłuszenie rur spustowych
4.2.16.6 przeciwpożarowy zawór odcinający 125 EIS 60
4.3 Szlichty i izolacje
4.3.1 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - parter
4.3.2 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - 1 piętro
4.3.3 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - 2 piętro
4.3.4 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja parter
4.3.5 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja - 1 piętro
4.3.6 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja - 2 piętro
4.3.7 szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - garaż

4.3.8
szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - parter, 1 piętro, 2 piętro (w tym 
kotłownia jeżeli jest zlokalizowana na parterze)

4.3.9 szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - kotłownia
4.4 Posadzka w garażu
4.4.1 beton c20/25, zbrojenie rozproszone 0,6 kg/m3, średnia grubość 15 cm
4.5 Drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych
4.5.1 Dostawa i montaż ościeżnic budowlanych

4.5.2
Dostawa i montaż ościeżnic docelowych oraz uzbrojonych skrzydeł drzwiowych wraz z 
wkładkami budowlanymi – drzwi bez EI

4.5.3
Dostawa i montaż ościeżnic docelowych oraz uzbrojonych skrzydeł drzwiowych wraz z 
wkładkami budowlanymi – drzwi EI30

4.5.4 Dostawa i montaż okuć, klamek, wizjerów, itp.
4.6 Ślusarka stalowa i stolarka drzwiowa
4.6.1 drzwi techniczne stalowe pełne
4.6.1.1 drzwi D9 - bud. KG
4.6.1.2 drzwi D11 - bud. L
4.6.1.3 drzwi D4 - 1,13x2,07m - do kotłowni i hydroforni - budynek Cu
4.6.1.4 drzwi D5, D6 - do kotłowni, 115+50x207 cm - bud. C, Cm
4.6.1.5 drzwi D5 - do pom wodomierza 115x207 cm - bud. Cm
4.6.1.6 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.2 drzwi techniczne stalowe EI 30 pełne
4.6.2.1 drzwi D4 - 1,03x2,07m - budynek Cm
4.6.2.2 drzwi D5 30+90x200 do hydroforni - bud. K
4.6.2.3 drzwi D4 80x200 do pomieszczeń technicznych - bud. K
4.6.2.4 drzwi D4, D5 - budynek KG i L
4.6.2.5 drzwi D7 - budynek L
4.6.2.6 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.3 drzwi techniczne stalowe EI 30 z przeszkleniem
4.6.3.1 drzwi D8 - budynek KG
4.6.3.2 drzwi D9 - budynek L
4.6.3.3 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.4 drzwi techniczne stalowe EI 60 pełne
4.6.4.1 drzwi D6 90x200 do kotłowni - bud. K
4.6.4.2 drzwi D7 - budynek KG
4.6.4.3 drzwi D6 - budynek KG
4.6.4.4 drzwi D8 - budynek L
4.6.4.5 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.5 wycieraczki i inne drobne elementy
4.6.5.1 wycieraczka zewnętrzna aluminiowa+szlam
4.6.5.2 żaluzja czerpni 145x45
4.6.5.3 kratki wentylacyjne stropodach 14x14 cm
4.6.5.4 blacha ryflowana - przykrycie studzienki schładzającej
4.6.5.5 schody stalowe w kotłowni 4x18,25x25 cm
4.6.6 drzwiczki rewizyjne
4.6.1 drzwiczki rewizyjne - parter
4.6.2 drzwiczki rewizyjne - 1 piętro
4.6.3 drzwiczki rewizyjne - 2 piętro
4.6.7 drabiny stalowe
4.6.7.1 drabiny dł 3 mb
4.6.8 drzwi drewniane płycinowe pełne
4.6.8.1 drzwi D5
4.6.8.2 drzwi D6
4.6.8.3 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.9 wygrodzenia boksów z siatki z drzwiami
4.6.9.1 wygrodzenie boksów z siatki stalowej, np.. UTS typ SG firmy Janus
4.6.9.2 drzwi do boksów
4.7 Ślusarka aluminiowa
4.7.1 ślusarka aluminiowa drzwiowa
4.7.1.1 drzwi D1 - 1,7x2,4 m - bud. C, Cm zew.
4.7.1.2 drzwi D2 - 1,7x2,4 m - bud. Cu zew.
4.7.1.3 drzwi D2 - 1,7x2,4 m - bud. C, Cm wew.
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4.7.1.4 drzwi D5 - 1,7x2,4 m - bud. Cu wew.
4.7.1.5 drzwi D1 - 1,7x2,42 m - bud. Cu (wejścia do usług)
4.7.1.6 drzwi D3 - 1,1x2,4 - bud. Cu zew
4.7.1.7 drzwi D1 - 1,25x2,35 m - bud. K zew.
4.7.1.8 drzwi D1 - 1,4x2,4 m - bud. L i KG zew.
4.7.1.9 drzwi D2 - 1,4x2,4 m - bud. L wew.
4.7.2 ślusarka aluminiowa drzwiowa EI 30
4.7.2.1 drzwi D2 - 1,25x2,35 - bud. KG i K
4.7.2.2 drzwi D10 - 1,05x2,07 - bud. L
4.8 Bramy garażowe
4.8.1 brama garażowa 5x2,16 m
4.8.2 piloty do bramy
4.9 Wykończenie ścian i posadzek - okładziny
4.9.1 komunikacja - garaż
4.9.1.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.1.2 fugowanie
4.9.1.3 cokoły
4.9.2 komunikacja - parter
4.9.2.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.2.2 fugowanie
4.9.2.3 cokoły
4.9.2.4 płytki gresowe przy drzwiach do mieszkań (z fugowaniem)
4.9.3 komunikacja - 1 piętro
4.9.3.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.3.2 fugowanie
4.9.3.3 cokoły
4.9.3.4 płytki gresowe przy drzwiach do mieszkań (z fugowaniem)
4.9.4 komunikacja - 2 piętro
4.9.4.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.4.2 fugowanie
4.9.4.3 cokoły
4.9.4.4 płytki gresowe przy drzwiachdo mieszkań (z fugowaniem)
4.9.5 pom. techniczne - garaż
4.9.5.1 gres techniczny posadzka
4.9.5.2 fugowanie
4.9.5.3 cokoły
4.9.6 pom. techniczne - parter
4.9.6.1 gres techniczny posadzka
4.9.6.2 płytki ścienne
4.9.6.3 fugowanie
4.9.6.4 cokół
4.9.7 pom. techniczne - 1 piętro
4.9.7.1 gres techniczny posadzka
4.9.7.2 fugowanie
4.9.7.3 cokoły
4.9.8 pom. techniczne - 2 piętro
4.9.8.1 gres techniczny posadzka
4.9.8.2 fugowanie
4.9.8.3 cokoły
4.9.9 pom. techniczne - kotłownia
4.9.9.1 gres techniczny posadzka
4.9.9.2 fugowanie
4.9.9.3 cokoły
4.10 Parapety wewnętrzne
4.10.1 parter
4.10.1.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.10.2 1 piętro
4.10.2.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.10.3 2 piętro
4.10.3.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.11 Roboty malarskie
4.11.1 Roboty malarskie wewnętrzne - garaż
4.11.1.1 komunikacja
4.11.1.1.1 malowanie
4.11.1.2 pom. techniczne
4.11.1.2.1 malowanie techniczne
4.11.2 Roboty malarskie wewnętrzne - parter
4.11.2.1 lokale
4.11.2.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.2.2 komunikacja
4.11.2.2.1 malowanie na gotowo
4.11.2.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.2.3 pom. techniczne
4.11.2.3.1 malowanie techniczne
4.11.3 Roboty malarskie wewnętrzne - 1 piętro
4.11.3.1 lokale
4.11.3.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.3.2 komunikacja
4.11.3.2.1 malowanie na gotowo
4.11.3.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.3.3 pom. techniczne
4.11.3.3.1 malowanie techniczne
4.11.4 Roboty malarskie wewnętrzne - 2 piętro
4.11.4.1 lokale
4.11.4.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.4.2 komunikacja
4.11.4.2.1 malowanie na gotowo
4.11.4.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.4.3 pom. techniczne
4.11.4.3.1 malowanie techniczne
4.11.5 Roboty malarskie wewnętrzne - kond. kotłowni
4.11.5.1 komunikacja
4.11.5.1.1 malowanie na gotowo
4.11.5.2 pom. techniczne
4.11.5.2.1 malowanie techniczne
4.12 Balustrady wewnętrzne
4.12.1 balustrady klatek schodowych
4.12.1.1 stal czarna malowana proszkowo + siatka
4.12.1.2 bramka antypaniczna
4.13 Windy, podnośniki, wykończenie szybów
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4.13.1 Winda 4 przystanki
4.13.1.1 630 kg, 1,1x1,4m
4.13.1.2 odbiory, udt, uruchomienie
4.13.1.3 malowanie szybu windowego
4.14 Wizualizacja i skrzynki na listy
4.14.1 wizualizacja budynków i terenu osiedla
4.14.1.1 wizualizacja budynków i osiedla
4.14.2 skrzynki na listy
4.14.2.1 skrzynki na listy
4.14.3 gabloty
4.14.3.1 gablota
4.15 Organizacja ruchu w garażu i wyposażenie
4.15.1 org. ruchu /pasy, oznakowanie, zabezp. ścian i słupów/
4.15.1.1 oznakowanie poziome garażu
4.15.1.2 oznakowanie pionowe garażu
4.15.2 wyposażenie garażu /gaśnice, koce gaśnicze/
4.15.2.1 wyposażenie p.poż
4.16 Sprzątanie
4.16.1 sprzątanie
5 Roboty wykończeniowe zewnętrzne
5.1 Elewacje
5.1.1 elewacja lekka-mokra - północna
5.1.1.1 przyklejenie styropianu
5.1.1.2 zatopienie siatki
5.1.1.3 wyprawa
5.1.1.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.1.5 parapety zewnętrzne
5.1.1.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.2 elewacja lekka-mokra - południowa
5.1.2.1 przyklejenie styropianu
5.1.2.2 zatopienie siatki
5.1.2.3 wyprawa
5.1.2.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.2.5 parapety zewnętrzne
5.1.2.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.3 elewacja lekka-mokra - wschodnia
5.1.3.1 przyklejenie styropianu
5.1.3.2 zatopienie siatki
5.1.3.3 wyprawa
5.1.3.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.3.5 parapety zewnętrzne
5.1.3.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.4 elewacja lekka-mokra - zachodnia
5.1.4.1 przyklejenie styropianu
5.1.4.2 zatopienie siatki
5.1.4.3 wyprawa
5.1.4.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.4.5 parapety zewnętrzne
5.1.4.6 wygłuszenie rur spustowych
5.2 Balustrady zewnętrzne
5.2.1 balustrady balkonowe - parter
5.2.1.1 marki
5.2.1.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.1.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.2 ekrany dzielące balkony - parter
5.2.2.1 marki
5.2.2.2 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.2.3 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,5 m
5.2.3 balustrady balkonowe - 1 piętro
5.2.3.1 marki
5.2.3.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.3.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.4 ekrany dzielące balkony - 1 piętro
5.2.4.1 marki
5.2.4.1 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.5 balustrady balkonowe - 2 piętro
5.2.5.1 marki
5.2.5.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.5.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.6 ekrany dzielące balkony - 2 piętro
5.2.6.1 marki
5.2.6.2 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.7 kratki kominowe
5.2.7.1 kratki kominowe
5.3 Szlichty i izolacje
5.3.1 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja północna

5.3.2 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja północna

5.3.3
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja północna

5.3.4 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja południowa
5.3.5 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja południowa

5.3.6
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja południowa

5.3.7 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja wchodnia
5.3.8 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja wschodnia

5.3.9
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja wschodnia

5.3.10 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja zachodnia
5.3.11 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja zachodnia

5.3.12
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja zachodnia

6 Instalacje wewnętrzne
6.1 Instalacje wod.-kan. + instalacja gazu
6.1.1 Kondygnacja garażu
6.1.1.1 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
6.1.1.1.1 poziomy w garażach
6.1.1.1.2 Izolacja termiczna poziomów
6.1.1.2 instalacja hydrantowa
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6.1.1.2.1 Instalacja hydrantowa
6.1.1.2.2 Montaż szafek i zaworów hydrantowych
6.1.1.2.3 Dostawa i montaż zestawu hydroforowego
6.1.1.2.4 Rozruch zestawu hydroforowego
6.1.1.2.5 Próba szczelności
6.1.1.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
6.1.1.3.1 poziomy w garażach
6.1.1.4 Instalacja kanalizacji deszczowej
6.1.1.4.1 poziomy w garażach
6.1.1.4.2 Instalacja podposadzkowa w płycie fundamentowej
6.1.1.4.3 Separatory
6.1.2 Kondygnacje nadziemne
6.1.2.1 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
6.1.2.1.1 piony
6.1.2.1.2 Izolacja termiczna pionów
6.1.2.1.3 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (parter)
6.1.2.1.4 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (I pietro)
6.1.2.1.5 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (II piętro)
6.1.2.1.6 dostawa i montaż wodomierzy, 
6.1.2.1.7 dostawa i montaż osprzętu
6.1.2.1.8 Montaż przejść p.poż.
6.1.2.1.9 Próba szczelności
6.1.2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
6.1.2.2.1 piony
6.1.2.2.2 Instalacja lokalowa (parter)
6.1.2.2.3 Instalacja lokalowa (I pietro)
6.1.2.2.4 Instalacja lokalowa (II piętro)
6.1.2.2.5 Rury wywiewne
6.1.2.3 Instalacja kanalizacji deszczowej
6.1.2.3.1 piony
6.1.2.3.2 Montaż wpustów dachowych
6.1.2.4 Instalacja gazowa
6.1.2.4.1 Instalacja gazowa (parter)
6.1.2.4.2 Instalacja gazowa (I piętro)
6.1.2.4.3 Instalacja gazowa (II piętro)
6.1.2.4.4 piony i poziomy w garażu
6.1.2.4.5 stelaże pod gazomierz

6.1.2.4.6
Włączenie do punktu redukcyjno - pomiarowego wraz z próbami szczelności i 
odbiorami

6.2 Instalacje C.O.
6.2.1 piony
6.2.2 Izolacja termiczna pionów
6.2.3 Instalacja lokalowa (parter)
6.2.4 Instalacja lokalowa (I pietro)
6.2.5 Instalacja lokalowa (II piętro)
6.2.6 Montaż grzejników (parter)
6.2.7 Montaż grzejników (1 piętro)
6.2.8 Montaż grzejników (2 piętro)
6.2.9 Montaż głowic termostatycznych
6.2.10 Montaż liczników ciepła
6.2.11 Montaż zaworów podpionowych i regulacyjnych
6.2.12 Próba szczelności
6.3 Kotłownia gazowa
6.3.1 Kotłownia - technologia, dostawa i montaż
6.3.2 próby, odbiory, dokumentacja powykonawcza
6.4 Instalacje elektryczne i teletechniczne
6.4.1 Instalacje w mieszkaniach

6.4.1.1
Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - parter (w budynku CU 
w usługach)

6.4.1.2 Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - I piętro
6.4.1.3 Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - II piętro 

6.4.1.4
Wykonanie instalacji teletechnicznej (przed wylewką) w mieszkaniach (w budynku CU 
również w usługach)

6.4.1.5 Montaż tablic mieszkaniowych (w budynku CU również tablice TU)
6.4.1.6 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - parter 
6.4.1.7 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - I piętro 
6.4.1.8 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - II piętro
6.4.1.9 Pomiary instalacji w mieszkaniach, dokumentacja powykonawcza
6.4.2 Rozdzielnie
6.4.2.1 TL-P 
6.4.2.2 TL-1 
6.4.2.3 TL-2 
6.4.2.4 TG 
6.4.2.5 Tablice administracyjne (TA, TK, itd.)
6.4.3 Trasy kablowe
6.4.3.1 Trasy kablowe (korytka, drabinki, przusty i przejścia ppoż)
6.4.4 Wewnętrzne linie zasilające, okablowanie cześci wspólnych
6.4.4.1 WLZ ZK - TG
6.4.4.2 WLZ TG-TL 
6.4.4.3 WLZ TL-TM
6.4.4.4 WLZ do tablic administracyjnych

6.4.4.5
Oprzewodowanie gniazd, wypustów oświetleniowych i wypustów zasilających 230V i 
400V w budynku

6.4.5 Biały montaż (oprawy oświetleniowe, osprzęt)
6.4.5.1 Oprawy oświetleniowe
6.4.5.2 Osprzęt (gniazda, włączniki, czujki ruchu, wyłączniki ppoż, itp)
6.4.5.3 Ogrzewanie rur instalacji sanitarnej
6.4.5.4 System detekcji gazów 
6.4.5.5 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.6 Uziemienie, instalacja odgromowa
6.4.6.1 Uziom
6.4.6.2 Instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze
6.4.6.3 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza (budynek KG)
6.4.7 Instalacja oddymiania klatki schodowej
6.4.7.1 Okablowanie
6.4.7.2 Urządzenia
6.4.7.3 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.8 Instalacja domofonowa
6.4.8.1 Okablowanie w budynku
6.4.8.2 Okablowanie miedzy budynkami i do furtki wejsciowej oraz stacja bramowa
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6.4.8.3 Urządzenia w budynku
6.4.8.4 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza (budynek KG)
6.4.9 Instalacja telewizji zbiorczej satelitarnej
6.4.9.1 Okablowanie
6.4.9.2 Urządzenia
6.4.9.3 Zestaw anten
6.4.9.4 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.10 Sieć strukturalna (internet, telefon, TVK, światłowód)
6.4.10.1 Telwizja kablowa - przewód RG6
6.4.10.2 Internet, telefon - przewód 2x UTP 5kat
6.4.10.3 Światłowód jednomodowy dwuwłóknowy
6.4.10.4 GPD
6.4.10.5 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.5 Wentylacja mechaniczna
6.5.1 Wentylacja mechaniczna garażu, pom. Techn. 
6.5.1.1 kanały w pionach z klapami p.poż
6.5.1.2 kanały w garażu
6.5.1.3 Wentylatory bytowe garażu
6.5.1.4 Kratki, czerpnie, wyrzutnie
6.5.1.5 Pomiary i regulacja, rozruchy
6.5.2 Wentylacja pomieszczeń technicznych
6.5.2.1 Wentylacja przedsionków
6.5.2.2 Wentylacja separatorów
6.6 Wentylacja grawitacyjna
6.6.1 Wentylacja grawitaryjna zakończona nasadami kominowymi
6.7 Odwodnienia liniowe garażu i wjazdu do garażu
6.7.1 Korytka odwadniające garażu
6.8 Wentylacja mechaniczna
6.8.1 Wentylacja mechaniczna mieszkań
6.8.1.1 Kanały spiro z izolacją i klapami zwrotnymi
6.8.1.2 Kratki wentylacyjne
6.8.1.3 Wyrzutnie ścienne na kominach
6.8.1.4 Wentylatory kanałowe
6.5.1.5 Uruchomienie instalacji
6.8.2 Instalacja elektryczna do wentylacji mechanicznej (w tym maszty odgromowe)
6.8.2.1 Instalacja elektryczna do wentylacji mechanicznej (w tym maszty odgromowe)
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lp Nazwa zadania

A Zielona Dolina 2. Etap 2. Budynki 1-25
1 Stan zero
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 wykopy pod budynki ze złożeniem materiału pod późniejsze zasypki
1.1.2 wykopy z odwozem urobku
1.1.3 obsypanie z zagęszczeniem
1.2 Fundamenty
1.2.1 wymiana gruntu pod płytę fundamentową
1.2.1.1 wymiana gruntu pod płytę fundamentową - materiał Inwestora
1.2.2 podkład z chudego betonu  
1.2.2.1 podkład z chudego betonu - C8/10 gr. 10 cm
1.2.3 płyta denna
1.2.3.1 betonowanie płyty - beton C30/37 W8
1.2.3.2 ławy fundamentowe - beton C30/37
1.2.3.3 ściany studni schładzającej C30/37, gr. 15 cm
1.2.3.4 ściany fundamentowe C30/37 gr. 25 cm
1.2.3.5 technologia TBW dla płyty (folia PE, styropian w klinach)
1.2.3.6 zbrojenie płyty, ław i ścian fundamentowych
1.3 Konstrukcja stanu "0"
1.3.1 elementy żelbetowe stanu "0"
1.3.1.1 ściany C30/37 gr. 20 cm
1.3.1.2 zbrojenie ścian gr. 20 cm
1.3.1.3 ściany C30/37 gr. 18 cm
1.3.1.4 zbrojenie scian gr. 18 cm
1.3.1.5 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
1.3.1.6 zbrojenie ścian gr. 15 cm
1.3.1.7 słupy C30/37
1.3.1.8 zbrojenie słupów zewnętrznych
1.3.1.9 belki, napdroża C30/37
1.3.1.10 zbrojenie belek, nadproży
1.3.1.11 strop gr. 18 cm C30/37
1.3.1.12 zbrojenie stropu gr. 18 cm
1.3.1.13 strop gr. 20 cm C30/37
1.3.1.14 zbrojenie stropu gr. 20 cm
1.3.1.15 strop gr. 22 cm C30/37
1.3.1.16 zbrojenie stropu gr. 22 cm
1.3.1.17 strop gr. 30 cm C30/37
1.3.1.18 zbrojenie stropu gr. 30 cm
1.3.1.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C30/37
1.3.1.20 zbrojenie schodów
1.3.2 izolacje pionowe 
1.3.2.1 technologia TBW dla ścian zewnętrznych
1.3.3 izolacje pionowe obwodowe - cieplne
1.3.3.1 izolacja gr. 10 cm + klej
1.3.3.2 folia kubełkowa
1.3.3.3 hydroizolacja ścian i ław fundamentowych typu lekkiego
2 Stan surowy otwarty
2.1 Konstrukcja żelbetowa
2.1.1 konstrukcja żelbetowa parteru
2.1.1.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.1.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.1.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.1.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.1.5 belki C30/37
2.1.1.6 zbrojenie belek
2.1.1.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.1.8 zbrojenie słupów
2.1.1.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.1.10 zbrojenie scian gr. 16 cm
2.1.1.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.1.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.1.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
2.1.1.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.1.15 balustrady żelbetowe gr. 15 cm, C25/30
2.1.1.16 zbrojenie balustrad gr. 15 cm
2.1.1.17 balustrady żelbetowe gr. 12 cm, C25/30
2.1.1.18 zbrojenie balustrad gr. 12 cm
2.1.1.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C30/37
2.1.1.20 zbrojenie biegów i spoczników
2.1.1.21 zbrojenie comax
2.1.1.22 schody zewnetrzne, C25/30
2.1.1.23 zbrojenie śchodów zewnętrznych
2.1.1.24 dylatacja z wełny gr. 2 cm
2.1.1.25 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.1.26 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.2 konstrukcja żelbetowa 1 piętra
2.1.2.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.2.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.2.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.2.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.2.5 belki  C30/37
2.1.2.6 zbrojenie belek
2.1.2.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.2.8 zbrojenie słupów
2.1.2.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.2.10 zbrojenie ścian gr. 16 cm
2.1.2.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.2.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.2.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
2.1.2.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.2.15 balustrady żelbetowe gr. 15 cm, C25/30
2.1.2.16 zbrojenie balustrad gr. 15 cm
2.1.2.17 balustrady żelbetowe gr. 12 cm, C25/30
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2.1.2.18 zbrojenie balustrad gr. 12 cm
2.1.2.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C25/30
2.1.2.20 zbrojenie schodów i biegów
2.1.2.21 zbrojenie comax
2.1.2.22 dylatacja gr. 2 cm
2.1.2.23 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.2.24 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.3 konstrukcja żelbetowa 2 piętra
2.1.3.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.3.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.3.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.3.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.3.5 belki C30/37
2.1.3.6 zbrojenie belek
2.1.3.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.3.8 zbrojenie słupów
2.1.3.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.3.10 zbrojenie ścian gr. 16 cm
2.1.3.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.3.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.3.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm (balustrady balkonowe)
2.1.3.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.3.15 schody żelbetowe gr. 18 cm C25/30
2.1.3.16 zbrojenie schodów i biegów
2.1.3.17 zbrojenie comax
2.1.3.18 dylatacja z wełny gr. 2 cm
2.1.3.19 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.3.20 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.4 konstrukcja żelbetowa na dachu
2.1.4.1 nadszybie gr. 15 cm, C25/30
2.1.4.2 nadszybie gr. 20 cm, C25/30
2.1.4.3 zbrojenie nadszybia
2.1.4.4 belki, wieńce C25/30
2.1.4.5 zbrojenie belek, wieńcy
2.1.4.6 słupy, trzpienie C25/30
2.1.4.7 zbrojenie  słupów
2.1.4.8 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.4.9 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.2 Konstrukcje murowe - ściany osłonowe
2.2.1 osłonowe parteru
2.2.1.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.1.2 filarki z cegły pełnej klasy 20 Mpa, gr. 25 cm
2.2.1.3 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.2 osłonowe 1 piętro
2.2.2.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.2.2 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.3 osłonowe 2 piętro
2.2.3.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.3.2 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.4 osłonowe  - kotłownia
2.2.4.1 ściany zewnętrzne kotłowni - gr. 19 cm
3 Stan surowy zamknięty
3.1 Konstrukcja i pokrycie dachu
3.1.1 konstrukcja stropodachu (filaki żelbetowe, wieniec na attyce, ściany attyki)
3.1.1.1 trzpienie żelbetowe w ścianach attyk + wieniec
3.1.1.2 zbrojenie trzpieni i wieńca
3.1.1.3 ściany attyki gr. 19 cm
3.1.2 kominy murowane z ociepleniem + ocieplenie attyk z wyprawą
3.1.2.1 wymurowanie gr. 12 cm
3.1.2.2 kominy - docieplenie + zatopienie siatki
3.1.2.3 kominy - wyprawa elewacyjna
3.1.2.4 atyki - docieplenie + zatopienie siatki
3.1.2.5 attyki - wyprawa elewacyjna
3.1.3 czapki kominowe
3.1.3.1 czapki betonowe gr. 10 cm
3.1.4 pokrycie dachu i obróbki blacharskie, zadaszenia balkonów, wejść do klatek
3.1.4.1 folia pe
3.1.4.2 stryropian eps 100 gr. 20 cm
3.1.4.3 szlichta cementowa gr. 4 cm zbrojona siatką (styropian schodkowo)
3.1.4.4 2 x papa termozgrzewalna
3.1.4.5 listwy dociskowe, kliny w narożach
3.1.4.6 obróbki blacharskie
3.1.4.7 rynna
3.1.4.8 rura spustowa fi 10 cm
3.1.4.9 płyta osb
3.1.4.10 pokrycie papowe na więźbie drewnianej
3.1.4.11 przelewy awaryjne
3.1.4.12 wpusty dachowe - tylko montaż
3.1.4.13 styropian gr.5cm pod obróbkę blacharską
3.1.5 klapy dymowe
3.1.5.1 klapa dymowa
3.2 Stolarka i ślusarka okienna
3.2.1 stolarka okienna PVC
3.2.1.1 okna pcv
3.2.1.2 nawiewniki cisnieniowe  (37-38 dB), osprzęt okienny (klamki, osłonki, itp..)
3.2.1.3 nawiewniki okienne eht
3.2.2 ślusarka aluminiowa
3.2.2.1 witryny aluminowe
3.2.2.2 nawiewniki okienne wszybowe
4 Roboty wykończeniowe wewnętrzne
4.1. Roboty murowe
4.1.1 Roboty murowe wewnętrzne garażu
4.1.1.1 wewnętrzne silka 12
4.1.1.1.1 silka E12
4.1.1.2 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.1.2.1 gr. 12 cm w garażu
4.1.1.2.2 nadproża
4.1.2 Roboty murowe wewnętrzne parteru
4.1.2.1 wewnętrzne silka 12
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4.1.2.1.1 silka E12
4.1.2.1.2 nadproża
4.1.2.2 wewnętrzne silka 18
4.1.2.2.1 silka e18a nośne
4.1.2.2.2 silka e18a nienośne
4.1.2.2.3 nadproża L19
4.1.2.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.2.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.2.3.2 nadproża porotherm
4.1.2.4 wewnętrzne silka E8
4.1.2.4.1 silka E8
4.1.2.5 kominy wentylacyjne murowane
4.1.2.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.2.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.2.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.2.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.2.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.3 Roboty murowe wewnętrzne 1 piętra
4.1.3.1 wewnętrzne silka 12
4.1.3.1.1 silka E12
4.1.3.1.2 nadproża
4.1.3.2 wewnętrzne silka 18
4.1.3.2.1 silka e18a nośne
4.1.3.2.2 silka e18a nienośne
4.1.3.2.3 nadproża L19
4.1.3.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.3.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.3.3.2 nadproża porotherm
4.1.3.4 wewnętrzne silka E8
4.1.3.4.1 silka E8
4.1.3.5 kominy wentylacyjne murowane
4.1.3.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.3.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.3.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.3.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.3.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.4 Roboty murowe wewnętrzne 2 piętra
4.1.4.1 wewnętrzne silka 12
4.1.4.1.1 silka E12
4.1.4.1.2 nadproża
4.1.4.2 wewnętrzne silka 18
4.1.4.2.1 silka e18a nośne
4.1.4.2.2 silka e18a nienośne
4.1.4.2.3 nadproża L19
4.1.4.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.4.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.4.3.2 nadproża porotherm
4.1.4.4 wewnętrzne silka E8
4.1.4.4.1 silka E8
4.1.4.5 kominy wentylacyjne murowane
4.4.1.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.4.1.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.4.1.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.4.1.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.4.1.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.5 Roboty murowe wewnętrzne kotłowni i ponad dachem
4.1.5.1 wewnętrzne silka 12
4.1.5.1.1 silka E12
4.1.5.2 wewnętrzne silka 18
4.1.5.2.1 silka e18a
4.1.5.3 wewnętrzne silka E8
4.1.5.3.1 silka E8
4.1.5.4 kominy wentylacyjne murowane
4.1.5.4.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.5.4.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.5.4.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.5.4.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.5.4.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.2 Tynki, docieplenia, zabudowy
4.2.1 docieplenie garażu wełna 10 cm
4.2.1.1 wełna ,system garażowy - przyklejenie wełny
4.2.1.2 wełna, system garażowy - wyprawa wykończeniowa
4.2.2 docieplenie garażu wełna 5 cm
4.2.2.1 wełna, system garażowy - przyklejenie wełny
4.2.2.2 wełna, system garażowy - wyprawa wykończeniowa
4.2.3 tynki w lokalach - parter
4.2.3.1 tynk gipsowy
4.2.3.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.3.3 kratki pcv 14x21 cm
4.2.3.4 kratki pc fi 125
4.2.4 tynki w lokalach - 1 piętro
4.2.4.1 tynk gipsowy
4.2.4.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.4.3 kratki pc fi 125
4.2.5 tynki w lokalach - 2 piętro
4.2.5.1 tynk gipsowy
4.2.5.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.5.3 kratki pc fi 125
4.2.6 tynki w komunikacji garaż
4.2.6.1 tynk cem-wap/gipsowe
4.2.7 tynki i docieplenia w komunikacji -  parter
4.2.7.1 tynk gipsowy
4.2.7.2 tynk cem-wap
4.2.7.3 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 10 cm - wiatrołap
4.2.7.4 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 5 cm - wiatrołap
4.2.7.5 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
4.2.7.6 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.8 tynki i docieplenia w komunikacji - 1 piętro
4.2.8.1 tynk gipsowy
4.2.8.2 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
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4.2.8.3 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.9 tynki i docieplenia w komunikacji - 2 piętro
4.2.9.1 tynk gipsowy
4.2.9.2 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
4.2.9.3 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.10 tynki i docieplenia w komunikacji - kotłownia
4.2.10.1 tynk gipsowy
4.2.11 tynki w pom. technicznych garażu
4.2.11.1 tynk cem-wap
4.2.12 tynki w pom. technicznych parteru
4.2.12.1 tynk gipsowy
4.2.12.2 tynk cem-wap

4.2.12.3 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 10 cm - kotłownia, hydrofornia
4.2.12.4 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 5 cm - kotłownia, hydrofornia
4.2.12.5 kratki wentylacyjne 14x14 cm
4.2.12.6 kratki wentylacyjne 25x25 cm
4.2.13 tynki w pom. technicznych 1 piętra
4.2.13.1 tynk gipsowy
4.2.14 tynki w pom. technicznych 2 piętra
4.2.14.1 tynk gipsowy
4.2.15 tynki w pom. technicznych - kotłownia
4.2.15.1 tynk gipsowy
4.2.16 zabudowy GK
4.2.16.1 sufity podwieszane - 2 piętro
4.2.16.2 sufity podwieszane - korytarz kotłownia
4.2.16.3 zabudowy GK
4.2.16.4 sufity podwieszane - kotłwonia płyta 2xGKF
4.2.16.5 wygłuszenie rur spustowych
4.2.16.6 przeciwpożarowy zawór odcinający 125 EIS 60
4.3 Szlichty i izolacje
4.3.1 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - parter
4.3.2 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - 1 piętro
4.3.3 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - 2 piętro
4.3.4 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja parter
4.3.5 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja - 1 piętro
4.3.6 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja - 2 piętro
4.3.7 szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - garaż

4.3.8
szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - parter, 1 piętro, 2 piętro (w tym 
kotłownia jeżeli jest zlokalizowana na parterze)

4.3.9 szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - kotłownia
4.4 Posadzka w garażu
4.4.1 beton c20/25, zbrojenie rozproszone 0,6 kg/m3, średnia grubość 15 cm
4.5 Drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych
4.5.1 Dostawa i montaż ościeżnic budowlanych

4.5.2
Dostawa i montaż ościeżnic docelowych oraz uzbrojonych skrzydeł drzwiowych wraz z 
wkładkami budowlanymi – drzwi bez EI

4.5.3
Dostawa i montaż ościeżnic docelowych oraz uzbrojonych skrzydeł drzwiowych wraz z 
wkładkami budowlanymi – drzwi EI30

4.5.4 Dostawa i montaż okuć, klamek, wizjerów, itp.
4.6 Ślusarka stalowa i stolarka drzwiowa
4.6.1 drzwi techniczne stalowe pełne
4.6.1.1 drzwi D9 - bud. KG
4.6.1.2 drzwi D11 - bud. L
4.6.1.3 drzwi D4 - 1,13x2,07m - do kotłowni i hydroforni - budynek Cu
4.6.1.4 drzwi D5, D6 - do kotłowni, 115+50x207 cm - bud. C, Cm
4.6.1.5 drzwi D5 - do pom wodomierza 115x207 cm - bud. Cm
4.6.1.6 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.2 drzwi techniczne stalowe EI 30 pełne
4.6.2.1 drzwi D4 - 1,03x2,07m - budynek Cm
4.6.2.2 drzwi D5 30+90x200 do hydroforni - bud. K
4.6.2.3 drzwi D4 80x200 do pomieszczeń technicznych - bud. K
4.6.2.4 drzwi D4, D5 - budynek KG i L
4.6.2.5 drzwi D7 - budynek L
4.6.2.6 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.3 drzwi techniczne stalowe EI 30 z przeszkleniem
4.6.3.1 drzwi D8 - budynek KG
4.6.3.2 drzwi D9 - budynek L
4.6.3.3 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.4 drzwi techniczne stalowe EI 60 pełne
4.6.4.1 drzwi D6 90x200 do kotłowni - bud. K
4.6.4.2 drzwi D7 - budynek KG
4.6.4.3 drzwi D6 - budynek KG
4.6.4.4 drzwi D8 - budynek L
4.6.4.5 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.5 wycieraczki i inne drobne elementy
4.6.5.1 wycieraczka zewnętrzna aluminiowa+szlam
4.6.5.2 żaluzja czerpni 145x45
4.6.5.3 kratki wentylacyjne stropodach 14x14 cm
4.6.5.4 blacha ryflowana - przykrycie studzienki schładzającej
4.6.5.5 schody stalowe w kotłowni 4x18,25x25 cm
4.6.6 drzwiczki rewizyjne
4.6.1 drzwiczki rewizyjne - parter
4.6.2 drzwiczki rewizyjne - 1 piętro
4.6.3 drzwiczki rewizyjne - 2 piętro
4.6.7 drabiny stalowe
4.6.7.1 drabiny dł 3 mb
4.6.8 drzwi drewniane płycinowe pełne
4.6.8.1 drzwi D5
4.6.8.2 drzwi D6
4.6.8.3 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.9 wygrodzenia boksów z siatki z drzwiami
4.6.9.1 wygrodzenie boksów z siatki stalowej, np.. UTS typ SG firmy Janus
4.6.9.2 drzwi do boksów
4.7 Ślusarka aluminiowa
4.7.1 ślusarka aluminiowa drzwiowa
4.7.1.1 drzwi D1 - 1,7x2,4 m - bud. C, Cm zew.
4.7.1.2 drzwi D2 - 1,7x2,4 m - bud. Cu zew.
4.7.1.3 drzwi D2 - 1,7x2,4 m - bud. C, Cm wew.
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4.7.1.4 drzwi D5 - 1,7x2,4 m - bud. Cu wew.
4.7.1.5 drzwi D1 - 1,7x2,42 m - bud. Cu (wejścia do usług)
4.7.1.6 drzwi D3 - 1,1x2,4 - bud. Cu zew
4.7.1.7 drzwi D1 - 1,25x2,35 m - bud. K zew.
4.7.1.8 drzwi D1 - 1,4x2,4 m - bud. L i KG zew.
4.7.1.9 drzwi D2 - 1,4x2,4 m - bud. L wew.
4.7.2 ślusarka aluminiowa drzwiowa EI 30
4.7.2.1 drzwi D2 - 1,25x2,35 - bud. KG i K
4.7.2.2 drzwi D10 - 1,05x2,07 - bud. L
4.8 Bramy garażowe
4.8.1 brama garażowa 5x2,16 m
4.8.2 piloty do bramy
4.9 Wykończenie ścian i posadzek - okładziny
4.9.1 komunikacja - garaż
4.9.1.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.1.2 fugowanie
4.9.1.3 cokoły
4.9.2 komunikacja - parter
4.9.2.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.2.2 fugowanie
4.9.2.3 cokoły
4.9.2.4 płytki gresowe przy drzwiach do mieszkań (z fugowaniem)
4.9.3 komunikacja - 1 piętro
4.9.3.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.3.2 fugowanie
4.9.3.3 cokoły
4.9.3.4 płytki gresowe przy drzwiach do mieszkań (z fugowaniem)
4.9.4 komunikacja - 2 piętro
4.9.4.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.4.2 fugowanie
4.9.4.3 cokoły
4.9.4.4 płytki gresowe przy drzwiachdo mieszkań (z fugowaniem)
4.9.5 pom. techniczne - garaż
4.9.5.1 gres techniczny posadzka
4.9.5.2 fugowanie
4.9.5.3 cokoły
4.9.6 pom. techniczne - parter
4.9.6.1 gres techniczny posadzka
4.9.6.2 płytki ścienne
4.9.6.3 fugowanie
4.9.6.4 cokół
4.9.7 pom. techniczne - 1 piętro
4.9.7.1 gres techniczny posadzka
4.9.7.2 fugowanie
4.9.7.3 cokoły
4.9.8 pom. techniczne - 2 piętro
4.9.8.1 gres techniczny posadzka
4.9.8.2 fugowanie
4.9.8.3 cokoły
4.9.9 pom. techniczne - kotłownia
4.9.9.1 gres techniczny posadzka
4.9.9.2 fugowanie
4.9.9.3 cokoły
4.10 Parapety wewnętrzne
4.10.1 parter
4.10.1.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.10.2 1 piętro
4.10.2.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.10.3 2 piętro
4.10.3.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.11 Roboty malarskie
4.11.1 Roboty malarskie wewnętrzne - garaż
4.11.1.1 komunikacja
4.11.1.1.1 malowanie
4.11.1.2 pom. techniczne
4.11.1.2.1 malowanie techniczne
4.11.2 Roboty malarskie wewnętrzne - parter
4.11.2.1 lokale
4.11.2.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.2.2 komunikacja
4.11.2.2.1 malowanie na gotowo
4.11.2.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.2.3 pom. techniczne
4.11.2.3.1 malowanie techniczne
4.11.3 Roboty malarskie wewnętrzne - 1 piętro
4.11.3.1 lokale
4.11.3.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.3.2 komunikacja
4.11.3.2.1 malowanie na gotowo
4.11.3.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.3.3 pom. techniczne
4.11.3.3.1 malowanie techniczne
4.11.4 Roboty malarskie wewnętrzne - 2 piętro
4.11.4.1 lokale
4.11.4.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.4.2 komunikacja
4.11.4.2.1 malowanie na gotowo
4.11.4.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.4.3 pom. techniczne
4.11.4.3.1 malowanie techniczne
4.11.5 Roboty malarskie wewnętrzne - kond. kotłowni
4.11.5.1 komunikacja
4.11.5.1.1 malowanie na gotowo
4.11.5.2 pom. techniczne
4.11.5.2.1 malowanie techniczne
4.12 Balustrady wewnętrzne
4.12.1 balustrady klatek schodowych
4.12.1.1 stal czarna malowana proszkowo + siatka
4.12.1.2 bramka antypaniczna
4.13 Windy, podnośniki, wykończenie szybów
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4.13.1 Winda 4 przystanki
4.13.1.1 630 kg, 1,1x1,4m
4.13.1.2 odbiory, udt, uruchomienie
4.13.1.3 malowanie szybu windowego
4.14 Wizualizacja i skrzynki na listy
4.14.1 wizualizacja budynków i terenu osiedla
4.14.1.1 wizualizacja budynków i osiedla
4.14.2 skrzynki na listy
4.14.2.1 skrzynki na listy
4.14.3 gabloty
4.14.3.1 gablota
4.15 Organizacja ruchu w garażu i wyposażenie
4.15.1 org. ruchu /pasy, oznakowanie, zabezp. ścian i słupów/
4.15.1.1 oznakowanie poziome garażu
4.15.1.2 oznakowanie pionowe garażu
4.15.2 wyposażenie garażu /gaśnice, koce gaśnicze/
4.15.2.1 wyposażenie p.poż
4.16 Sprzątanie
4.16.1 sprzątanie
5 Roboty wykończeniowe zewnętrzne
5.1 Elewacje
5.1.1 elewacja lekka-mokra - północna
5.1.1.1 przyklejenie styropianu
5.1.1.2 zatopienie siatki
5.1.1.3 wyprawa
5.1.1.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.1.5 parapety zewnętrzne
5.1.1.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.2 elewacja lekka-mokra - południowa
5.1.2.1 przyklejenie styropianu
5.1.2.2 zatopienie siatki
5.1.2.3 wyprawa
5.1.2.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.2.5 parapety zewnętrzne
5.1.2.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.3 elewacja lekka-mokra - wschodnia
5.1.3.1 przyklejenie styropianu
5.1.3.2 zatopienie siatki
5.1.3.3 wyprawa
5.1.3.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.3.5 parapety zewnętrzne
5.1.3.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.4 elewacja lekka-mokra - zachodnia
5.1.4.1 przyklejenie styropianu
5.1.4.2 zatopienie siatki
5.1.4.3 wyprawa
5.1.4.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.4.5 parapety zewnętrzne
5.1.4.6 wygłuszenie rur spustowych
5.2 Balustrady zewnętrzne
5.2.1 balustrady balkonowe - parter
5.2.1.1 marki
5.2.1.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.1.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.2 ekrany dzielące balkony - parter
5.2.2.1 marki
5.2.2.2 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.2.3 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,5 m
5.2.3 balustrady balkonowe - 1 piętro
5.2.3.1 marki
5.2.3.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.3.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.4 ekrany dzielące balkony - 1 piętro
5.2.4.1 marki
5.2.4.1 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.5 balustrady balkonowe - 2 piętro
5.2.5.1 marki
5.2.5.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.5.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.6 ekrany dzielące balkony - 2 piętro
5.2.6.1 marki
5.2.6.2 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.7 kratki kominowe
5.2.7.1 kratki kominowe
5.3 Szlichty i izolacje
5.3.1 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja północna

5.3.2 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja północna

5.3.3
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja północna

5.3.4 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja południowa
5.3.5 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja południowa

5.3.6
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja południowa

5.3.7 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja wchodnia
5.3.8 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja wschodnia

5.3.9
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja wschodnia

5.3.10 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja zachodnia
5.3.11 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja zachodnia

5.3.12
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja zachodnia

6 Instalacje wewnętrzne
6.1 Instalacje wod.-kan. + instalacja gazu
6.1.1 Kondygnacja garażu
6.1.1.1 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
6.1.1.1.1 poziomy w garażach
6.1.1.1.2 Izolacja termiczna poziomów
6.1.1.2 instalacja hydrantowa
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6.1.1.2.1 Instalacja hydrantowa
6.1.1.2.2 Montaż szafek i zaworów hydrantowych
6.1.1.2.3 Dostawa i montaż zestawu hydroforowego
6.1.1.2.4 Rozruch zestawu hydroforowego
6.1.1.2.5 Próba szczelności
6.1.1.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
6.1.1.3.1 poziomy w garażach
6.1.1.4 Instalacja kanalizacji deszczowej
6.1.1.4.1 poziomy w garażach
6.1.1.4.2 Instalacja podposadzkowa w płycie fundamentowej
6.1.1.4.3 Separatory
6.1.2 Kondygnacje nadziemne
6.1.2.1 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
6.1.2.1.1 piony
6.1.2.1.2 Izolacja termiczna pionów
6.1.2.1.3 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (parter)
6.1.2.1.4 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (I pietro)
6.1.2.1.5 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (II piętro)
6.1.2.1.6 dostawa i montaż wodomierzy, 
6.1.2.1.7 dostawa i montaż osprzętu
6.1.2.1.8 Montaż przejść p.poż.
6.1.2.1.9 Próba szczelności
6.1.2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
6.1.2.2.1 piony
6.1.2.2.2 Instalacja lokalowa (parter)
6.1.2.2.3 Instalacja lokalowa (I pietro)
6.1.2.2.4 Instalacja lokalowa (II piętro)
6.1.2.2.5 Rury wywiewne
6.1.2.3 Instalacja kanalizacji deszczowej
6.1.2.3.1 piony
6.1.2.3.2 Montaż wpustów dachowych
6.1.2.4 Instalacja gazowa
6.1.2.4.1 Instalacja gazowa (parter)
6.1.2.4.2 Instalacja gazowa (I piętro)
6.1.2.4.3 Instalacja gazowa (II piętro)
6.1.2.4.4 piony i poziomy w garażu
6.1.2.4.5 stelaże pod gazomierz

6.1.2.4.6
Włączenie do punktu redukcyjno - pomiarowego wraz z próbami szczelności i 
odbiorami

6.2 Instalacje C.O.
6.2.1 piony
6.2.2 Izolacja termiczna pionów
6.2.3 Instalacja lokalowa (parter)
6.2.4 Instalacja lokalowa (I pietro)
6.2.5 Instalacja lokalowa (II piętro)
6.2.6 Montaż grzejników (parter)
6.2.7 Montaż grzejników (1 piętro)
6.2.8 Montaż grzejników (2 piętro)
6.2.9 Montaż głowic termostatycznych
6.2.10 Montaż liczników ciepła
6.2.11 Montaż zaworów podpionowych i regulacyjnych
6.2.12 Próba szczelności
6.3 Kotłownia gazowa
6.3.1 Kotłownia - technologia, dostawa i montaż
6.3.2 próby, odbiory, dokumentacja powykonawcza
6.4 Instalacje elektryczne i teletechniczne
6.4.1 Instalacje w mieszkaniach

6.4.1.1
Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - parter (w budynku CU 
w usługach)

6.4.1.2 Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - I piętro
6.4.1.3 Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - II piętro 

6.4.1.4
Wykonanie instalacji teletechnicznej (przed wylewką) w mieszkaniach (w budynku CU 
również w usługach)

6.4.1.5 Montaż tablic mieszkaniowych (w budynku CU również tablice TU)
6.4.1.6 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - parter 
6.4.1.7 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - I piętro 
6.4.1.8 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - II piętro
6.4.1.9 Pomiary instalacji w mieszkaniach, dokumentacja powykonawcza
6.4.2 Rozdzielnie
6.4.2.1 TL-P 
6.4.2.2 TL-1 
6.4.2.3 TL-2 
6.4.2.4 TG 
6.4.2.5 Tablice administracyjne (TA, TK, itd.)
6.4.3 Trasy kablowe
6.4.3.1 Trasy kablowe (korytka, drabinki, przusty i przejścia ppoż)
6.4.4 Wewnętrzne linie zasilające, okablowanie cześci wspólnych
6.4.4.1 WLZ ZK - TG
6.4.4.2 WLZ TG-TL 
6.4.4.3 WLZ TL-TM
6.4.4.4 WLZ do tablic administracyjnych

6.4.4.5
Oprzewodowanie gniazd, wypustów oświetleniowych i wypustów zasilających 230V i 
400V w budynku

6.4.5 Biały montaż (oprawy oświetleniowe, osprzęt)
6.4.5.1 Oprawy oświetleniowe
6.4.5.2 Osprzęt (gniazda, włączniki, czujki ruchu, wyłączniki ppoż, itp)
6.4.5.3 Ogrzewanie rur instalacji sanitarnej
6.4.5.4 System detekcji gazów 
6.4.5.5 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.6 Uziemienie, instalacja odgromowa
6.4.6.1 Uziom
6.4.6.2 Instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze
6.4.6.3 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza (budynek KG)
6.4.7 Instalacja oddymiania klatki schodowej
6.4.7.1 Okablowanie
6.4.7.2 Urządzenia
6.4.7.3 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.8 Instalacja domofonowa
6.4.8.1 Okablowanie w budynku
6.4.8.2 Okablowanie miedzy budynkami i do furtki wejsciowej oraz stacja bramowa
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6.4.8.3 Urządzenia w budynku
6.4.8.4 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza (budynek KG)
6.4.9 Instalacja telewizji zbiorczej satelitarnej
6.4.9.1 Okablowanie
6.4.9.2 Urządzenia
6.4.9.3 Zestaw anten
6.4.9.4 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.10 Sieć strukturalna (internet, telefon, TVK, światłowód)
6.4.10.1 Telwizja kablowa - przewód RG6
6.4.10.2 Internet, telefon - przewód 2x UTP 5kat
6.4.10.3 Światłowód jednomodowy dwuwłóknowy
6.4.10.4 GPD
6.4.10.5 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.5 Wentylacja mechaniczna
6.5.1 Wentylacja mechaniczna garażu, pom. Techn. 
6.5.1.1 kanały w pionach z klapami p.poż
6.5.1.2 kanały w garażu
6.5.1.3 Wentylatory bytowe garażu
6.5.1.4 Kratki, czerpnie, wyrzutnie
6.5.1.5 Pomiary i regulacja, rozruchy
6.5.2 Wentylacja pomieszczeń technicznych
6.5.2.1 Wentylacja przedsionków
6.5.2.2 Wentylacja separatorów
6.6 Wentylacja grawitacyjna
6.6.1 Wentylacja grawitaryjna zakończona nasadami kominowymi
6.7 Odwodnienia liniowe garażu i wjazdu do garażu
6.7.1 Korytka odwadniające garażu
6.8 Wentylacja mechaniczna
6.8.1 Wentylacja mechaniczna mieszkań
6.8.1.1 Kanały spiro z izolacją i klapami zwrotnymi
6.8.1.2 Kratki wentylacyjne
6.8.1.3 Wyrzutnie ścienne na kominach
6.8.1.4 Wentylatory kanałowe
6.5.1.5 Uruchomienie instalacji
6.8.2 Instalacja elektryczna do wentylacji mechanicznej (w tym maszty odgromowe)
6.8.2.1 Instalacja elektryczna do wentylacji mechanicznej (w tym maszty odgromowe)
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lp Nazwa zadania

A Zielona Dolina 2. Etap 2. Budynki 1-25
1 Stan zero
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 wykopy pod budynki ze złożeniem materiału pod późniejsze zasypki
1.1.2 wykopy z odwozem urobku
1.1.3 obsypanie z zagęszczeniem
1.2 Fundamenty
1.2.1 wymiana gruntu pod płytę fundamentową
1.2.1.1 wymiana gruntu pod płytę fundamentową - materiał Inwestora
1.2.2 podkład z chudego betonu  
1.2.2.1 podkład z chudego betonu - C8/10 gr. 10 cm
1.2.3 płyta denna
1.2.3.1 betonowanie płyty - beton C30/37 W8
1.2.3.2 ławy fundamentowe - beton C30/37
1.2.3.3 ściany studni schładzającej C30/37, gr. 15 cm
1.2.3.4 ściany fundamentowe C30/37 gr. 25 cm
1.2.3.5 technologia TBW dla płyty (folia PE, styropian w klinach)
1.2.3.6 zbrojenie płyty, ław i ścian fundamentowych
1.3 Konstrukcja stanu "0"
1.3.1 elementy żelbetowe stanu "0"
1.3.1.1 ściany C30/37 gr. 20 cm
1.3.1.2 zbrojenie ścian gr. 20 cm
1.3.1.3 ściany C30/37 gr. 18 cm
1.3.1.4 zbrojenie scian gr. 18 cm
1.3.1.5 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
1.3.1.6 zbrojenie ścian gr. 15 cm
1.3.1.7 słupy C30/37
1.3.1.8 zbrojenie słupów zewnętrznych
1.3.1.9 belki, napdroża C30/37
1.3.1.10 zbrojenie belek, nadproży
1.3.1.11 strop gr. 18 cm C30/37
1.3.1.12 zbrojenie stropu gr. 18 cm
1.3.1.13 strop gr. 20 cm C30/37
1.3.1.14 zbrojenie stropu gr. 20 cm
1.3.1.15 strop gr. 22 cm C30/37
1.3.1.16 zbrojenie stropu gr. 22 cm
1.3.1.17 strop gr. 30 cm C30/37
1.3.1.18 zbrojenie stropu gr. 30 cm
1.3.1.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C30/37
1.3.1.20 zbrojenie schodów
1.3.2 izolacje pionowe 
1.3.2.1 technologia TBW dla ścian zewnętrznych
1.3.3 izolacje pionowe obwodowe - cieplne
1.3.3.1 izolacja gr. 10 cm + klej
1.3.3.2 folia kubełkowa
1.3.3.3 hydroizolacja ścian i ław fundamentowych typu lekkiego
2 Stan surowy otwarty
2.1 Konstrukcja żelbetowa
2.1.1 konstrukcja żelbetowa parteru
2.1.1.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.1.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.1.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.1.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.1.5 belki C30/37
2.1.1.6 zbrojenie belek
2.1.1.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.1.8 zbrojenie słupów
2.1.1.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.1.10 zbrojenie scian gr. 16 cm
2.1.1.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.1.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.1.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
2.1.1.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.1.15 balustrady żelbetowe gr. 15 cm, C25/30
2.1.1.16 zbrojenie balustrad gr. 15 cm
2.1.1.17 balustrady żelbetowe gr. 12 cm, C25/30
2.1.1.18 zbrojenie balustrad gr. 12 cm
2.1.1.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C30/37
2.1.1.20 zbrojenie biegów i spoczników
2.1.1.21 zbrojenie comax
2.1.1.22 schody zewnetrzne, C25/30
2.1.1.23 zbrojenie śchodów zewnętrznych
2.1.1.24 dylatacja z wełny gr. 2 cm
2.1.1.25 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.1.26 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.2 konstrukcja żelbetowa 1 piętra
2.1.2.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.2.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.2.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.2.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.2.5 belki  C30/37
2.1.2.6 zbrojenie belek
2.1.2.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.2.8 zbrojenie słupów
2.1.2.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.2.10 zbrojenie ścian gr. 16 cm
2.1.2.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.2.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.2.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm
2.1.2.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.2.15 balustrady żelbetowe gr. 15 cm, C25/30
2.1.2.16 zbrojenie balustrad gr. 15 cm
2.1.2.17 balustrady żelbetowe gr. 12 cm, C25/30
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2.1.2.18 zbrojenie balustrad gr. 12 cm
2.1.2.19 schody żelbetowe gr. 18 cm C25/30
2.1.2.20 zbrojenie schodów i biegów
2.1.2.21 zbrojenie comax
2.1.2.22 dylatacja gr. 2 cm
2.1.2.23 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.2.24 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.3 konstrukcja żelbetowa 2 piętra
2.1.3.1 strop gr. 20 cm C30/37
2.1.3.2 strop gr. 18 cm C30/37
2.1.3.3 balkony gr. 18 cm C30/37
2.1.3.4 zbrojenie stropu i balkonów
2.1.3.5 belki C30/37
2.1.3.6 zbrojenie belek
2.1.3.7 słupy, trzpienie C25/30
2.1.3.8 zbrojenie słupów
2.1.3.9 ściany gr. 16 cm, C30/37
2.1.3.10 zbrojenie ścian gr. 16 cm
2.1.3.11 ściany gr. 18 cm, C30/37
2.1.3.12 zbrojenie ścian gr. 18 cm
2.1.3.13 szyb windowy C30/37 gr. 15 cm (balustrady balkonowe)
2.1.3.14 zbrojenie ścian gr. 15 cm
2.1.3.15 schody żelbetowe gr. 18 cm C25/30
2.1.3.16 zbrojenie schodów i biegów
2.1.3.17 zbrojenie comax
2.1.3.18 dylatacja z wełny gr. 2 cm
2.1.3.19 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.3.20 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.1.4 konstrukcja żelbetowa na dachu
2.1.4.1 nadszybie gr. 15 cm, C25/30
2.1.4.2 nadszybie gr. 20 cm, C25/30
2.1.4.3 zbrojenie nadszybia
2.1.4.4 belki, wieńce C25/30
2.1.4.5 zbrojenie belek, wieńcy
2.1.4.6 słupy, trzpienie C25/30
2.1.4.7 zbrojenie  słupów
2.1.4.8 dylatacja szybu windowego gr. 13 cm
2.1.4.9 dylatacja szybu windowego gr. 3 cm
2.2 Konstrukcje murowe - ściany osłonowe
2.2.1 osłonowe parteru
2.2.1.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.1.2 filarki z cegły pełnej klasy 20 Mpa, gr. 25 cm
2.2.1.3 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.2 osłonowe 1 piętro
2.2.2.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.2.2 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.3 osłonowe 2 piętro
2.2.3.1 ściany osłonowe gr. 25 cm
2.2.3.2 nadproza w ścianach gr. 25 cm
2.2.4 osłonowe  - kotłownia
2.2.4.1 ściany zewnętrzne kotłowni - gr. 19 cm
3 Stan surowy zamknięty
3.1 Konstrukcja i pokrycie dachu
3.1.1 konstrukcja stropodachu (filaki żelbetowe, wieniec na attyce, ściany attyki)
3.1.1.1 trzpienie żelbetowe w ścianach attyk + wieniec
3.1.1.2 zbrojenie trzpieni i wieńca
3.1.1.3 ściany attyki gr. 19 cm
3.1.2 kominy murowane z ociepleniem + ocieplenie attyk z wyprawą
3.1.2.1 wymurowanie gr. 12 cm
3.1.2.2 kominy - docieplenie + zatopienie siatki
3.1.2.3 kominy - wyprawa elewacyjna
3.1.2.4 atyki - docieplenie + zatopienie siatki
3.1.2.5 attyki - wyprawa elewacyjna
3.1.3 czapki kominowe
3.1.3.1 czapki betonowe gr. 10 cm
3.1.4 pokrycie dachu i obróbki blacharskie, zadaszenia balkonów, wejść do klatek
3.1.4.1 folia pe
3.1.4.2 stryropian eps 100 gr. 20 cm
3.1.4.3 szlichta cementowa gr. 4 cm zbrojona siatką (styropian schodkowo)
3.1.4.4 2 x papa termozgrzewalna
3.1.4.5 listwy dociskowe, kliny w narożach
3.1.4.6 obróbki blacharskie
3.1.4.7 rynna
3.1.4.8 rura spustowa fi 10 cm
3.1.4.9 płyta osb
3.1.4.10 pokrycie papowe na więźbie drewnianej
3.1.4.11 przelewy awaryjne
3.1.4.12 wpusty dachowe - tylko montaż
3.1.4.13 styropian gr.5cm pod obróbkę blacharską
3.1.5 klapy dymowe
3.1.5.1 klapa dymowa
3.2 Stolarka i ślusarka okienna
3.2.1 stolarka okienna PVC
3.2.1.1 okna pcv
3.2.1.2 nawiewniki cisnieniowe  (37-38 dB), osprzęt okienny (klamki, osłonki, itp..)
3.2.1.3 nawiewniki okienne eht
3.2.2 ślusarka aluminiowa
3.2.2.1 witryny aluminowe
3.2.2.2 nawiewniki okienne wszybowe
4 Roboty wykończeniowe wewnętrzne
4.1. Roboty murowe
4.1.1 Roboty murowe wewnętrzne garażu
4.1.1.1 wewnętrzne silka 12
4.1.1.1.1 silka E12
4.1.1.2 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.1.2.1 gr. 12 cm w garażu
4.1.1.2.2 nadproża
4.1.2 Roboty murowe wewnętrzne parteru
4.1.2.1 wewnętrzne silka 12
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4.1.2.1.1 silka E12
4.1.2.1.2 nadproża
4.1.2.2 wewnętrzne silka 18
4.1.2.2.1 silka e18a nośne
4.1.2.2.2 silka e18a nienośne
4.1.2.2.3 nadproża L19
4.1.2.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.2.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.2.3.2 nadproża porotherm
4.1.2.4 wewnętrzne silka E8
4.1.2.4.1 silka E8
4.1.2.5 kominy wentylacyjne murowane
4.1.2.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.2.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.2.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.2.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.2.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.3 Roboty murowe wewnętrzne 1 piętra
4.1.3.1 wewnętrzne silka 12
4.1.3.1.1 silka E12
4.1.3.1.2 nadproża
4.1.3.2 wewnętrzne silka 18
4.1.3.2.1 silka e18a nośne
4.1.3.2.2 silka e18a nienośne
4.1.3.2.3 nadproża L19
4.1.3.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.3.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.3.3.2 nadproża porotherm
4.1.3.4 wewnętrzne silka E8
4.1.3.4.1 silka E8
4.1.3.5 kominy wentylacyjne murowane
4.1.3.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.3.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.3.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.3.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.3.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.4 Roboty murowe wewnętrzne 2 piętra
4.1.4.1 wewnętrzne silka 12
4.1.4.1.1 silka E12
4.1.4.1.2 nadproża
4.1.4.2 wewnętrzne silka 18
4.1.4.2.1 silka e18a nośne
4.1.4.2.2 silka e18a nienośne
4.1.4.2.3 nadproża L19
4.1.4.3 wewnętrzne ceramiczne gr. 12 cm
4.1.4.3.1 Porotherm 11,5/thermopor
4.1.4.3.2 nadproża porotherm
4.1.4.4 wewnętrzne silka E8
4.1.4.4.1 silka E8
4.1.4.5 kominy wentylacyjne murowane
4.4.1.5.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.4.1.5.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.4.1.5.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.4.1.5.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.4.1.5.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.1.5 Roboty murowe wewnętrzne kotłowni i ponad dachem
4.1.5.1 wewnętrzne silka 12
4.1.5.1.1 silka E12
4.1.5.2 wewnętrzne silka 18
4.1.5.2.1 silka e18a
4.1.5.3 wewnętrzne silka E8
4.1.5.3.1 silka E8
4.1.5.4 kominy wentylacyjne murowane
4.1.5.4.1 pustaki betonowe jednokanałowe
4.1.5.4.2 pustaki betonowe dwukanałowe
4.1.5.4.3 pustaki betonowe trzykanałowe
4.1.5.4.4 pustaki betonowe czterokanałowe
4.1.5.4.5 komin spalinowo -wentylacyjny do pieca z zamkniętą komorą spalania
4.2 Tynki, docieplenia, zabudowy
4.2.1 docieplenie garażu wełna 10 cm
4.2.1.1 wełna ,system garażowy - przyklejenie wełny
4.2.1.2 wełna, system garażowy - wyprawa wykończeniowa
4.2.2 docieplenie garażu wełna 5 cm
4.2.2.1 wełna, system garażowy - przyklejenie wełny
4.2.2.2 wełna, system garażowy - wyprawa wykończeniowa
4.2.3 tynki w lokalach - parter
4.2.3.1 tynk gipsowy
4.2.3.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.3.3 kratki pcv 14x21 cm
4.2.3.4 kratki pc fi 125
4.2.4 tynki w lokalach - 1 piętro
4.2.4.1 tynk gipsowy
4.2.4.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.4.3 kratki pc fi 125
4.2.5 tynki w lokalach - 2 piętro
4.2.5.1 tynk gipsowy
4.2.5.2 kratki pcv 12x28 cm
4.2.5.3 kratki pc fi 125
4.2.6 tynki w komunikacji garaż
4.2.6.1 tynk cem-wap/gipsowe
4.2.7 tynki i docieplenia w komunikacji -  parter
4.2.7.1 tynk gipsowy
4.2.7.2 tynk cem-wap
4.2.7.3 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 10 cm - wiatrołap
4.2.7.4 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 5 cm - wiatrołap
4.2.7.5 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
4.2.7.6 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.8 tynki i docieplenia w komunikacji - 1 piętro
4.2.8.1 tynk gipsowy
4.2.8.2 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
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4.2.8.3 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.9 tynki i docieplenia w komunikacji - 2 piętro
4.2.9.1 tynk gipsowy
4.2.9.2 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - korytarze
4.2.9.3 wełna, metoda lekka mokra, gr. 3 cm - klatka schodowa
4.2.10 tynki i docieplenia w komunikacji - kotłownia
4.2.10.1 tynk gipsowy
4.2.11 tynki w pom. technicznych garażu
4.2.11.1 tynk cem-wap
4.2.12 tynki w pom. technicznych parteru
4.2.12.1 tynk gipsowy
4.2.12.2 tynk cem-wap

4.2.12.3 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 10 cm - kotłownia, hydrofornia
4.2.12.4 wełna, metoda lekka mokra, podwójna siatka, gr. 5 cm - kotłownia, hydrofornia
4.2.12.5 kratki wentylacyjne 14x14 cm
4.2.12.6 kratki wentylacyjne 25x25 cm
4.2.13 tynki w pom. technicznych 1 piętra
4.2.13.1 tynk gipsowy
4.2.14 tynki w pom. technicznych 2 piętra
4.2.14.1 tynk gipsowy
4.2.15 tynki w pom. technicznych - kotłownia
4.2.15.1 tynk gipsowy
4.2.16 zabudowy GK
4.2.16.1 sufity podwieszane - 2 piętro
4.2.16.2 sufity podwieszane - korytarz kotłownia
4.2.16.3 zabudowy GK
4.2.16.4 sufity podwieszane - kotłwonia płyta 2xGKF
4.2.16.5 wygłuszenie rur spustowych
4.2.16.6 przeciwpożarowy zawór odcinający 125 EIS 60
4.3 Szlichty i izolacje
4.3.1 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - parter
4.3.2 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - 1 piętro
4.3.3 szlichty i izolacje wewnętrzne - lokale - 2 piętro
4.3.4 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja parter
4.3.5 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja - 1 piętro
4.3.6 szlichty i izolacje wewnętrzne - komunikacja - 2 piętro
4.3.7 szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - garaż

4.3.8
szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - parter, 1 piętro, 2 piętro (w tym 
kotłownia jeżeli jest zlokalizowana na parterze)

4.3.9 szlichty i izolacje  wewnętrzne - pom. techniczne - kotłownia
4.4 Posadzka w garażu
4.4.1 beton c20/25, zbrojenie rozproszone 0,6 kg/m3, średnia grubość 15 cm
4.5 Drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych
4.5.1 Dostawa i montaż ościeżnic budowlanych

4.5.2
Dostawa i montaż ościeżnic docelowych oraz uzbrojonych skrzydeł drzwiowych wraz z 
wkładkami budowlanymi – drzwi bez EI

4.5.3
Dostawa i montaż ościeżnic docelowych oraz uzbrojonych skrzydeł drzwiowych wraz z 
wkładkami budowlanymi – drzwi EI30

4.5.4 Dostawa i montaż okuć, klamek, wizjerów, itp.
4.6 Ślusarka stalowa i stolarka drzwiowa
4.6.1 drzwi techniczne stalowe pełne
4.6.1.1 drzwi D9 - bud. KG
4.6.1.2 drzwi D11 - bud. L
4.6.1.3 drzwi D4 - 1,13x2,07m - do kotłowni i hydroforni - budynek Cu
4.6.1.4 drzwi D5, D6 - do kotłowni, 115+50x207 cm - bud. C, Cm
4.6.1.5 drzwi D5 - do pom wodomierza 115x207 cm - bud. Cm
4.6.1.6 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.2 drzwi techniczne stalowe EI 30 pełne
4.6.2.1 drzwi D4 - 1,03x2,07m - budynek Cm
4.6.2.2 drzwi D5 30+90x200 do hydroforni - bud. K
4.6.2.3 drzwi D4 80x200 do pomieszczeń technicznych - bud. K
4.6.2.4 drzwi D4, D5 - budynek KG i L
4.6.2.5 drzwi D7 - budynek L
4.6.2.6 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.3 drzwi techniczne stalowe EI 30 z przeszkleniem
4.6.3.1 drzwi D8 - budynek KG
4.6.3.2 drzwi D9 - budynek L
4.6.3.3 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.4 drzwi techniczne stalowe EI 60 pełne
4.6.4.1 drzwi D6 90x200 do kotłowni - bud. K
4.6.4.2 drzwi D7 - budynek KG
4.6.4.3 drzwi D6 - budynek KG
4.6.4.4 drzwi D8 - budynek L
4.6.4.5 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.5 wycieraczki i inne drobne elementy
4.6.5.1 wycieraczka zewnętrzna aluminiowa+szlam
4.6.5.2 żaluzja czerpni 145x45
4.6.5.3 kratki wentylacyjne stropodach 14x14 cm
4.6.5.4 blacha ryflowana - przykrycie studzienki schładzającej
4.6.5.5 schody stalowe w kotłowni 4x18,25x25 cm
4.6.6 drzwiczki rewizyjne
4.6.1 drzwiczki rewizyjne - parter
4.6.2 drzwiczki rewizyjne - 1 piętro
4.6.3 drzwiczki rewizyjne - 2 piętro
4.6.7 drabiny stalowe
4.6.7.1 drabiny dł 3 mb
4.6.8 drzwi drewniane płycinowe pełne
4.6.8.1 drzwi D5
4.6.8.2 drzwi D6
4.6.8.3 biały montaż - klamki, zamki, itp.
4.6.9 wygrodzenia boksów z siatki z drzwiami
4.6.9.1 wygrodzenie boksów z siatki stalowej, np.. UTS typ SG firmy Janus
4.6.9.2 drzwi do boksów
4.7 Ślusarka aluminiowa
4.7.1 ślusarka aluminiowa drzwiowa
4.7.1.1 drzwi D1 - 1,7x2,4 m - bud. C, Cm zew.
4.7.1.2 drzwi D2 - 1,7x2,4 m - bud. Cu zew.
4.7.1.3 drzwi D2 - 1,7x2,4 m - bud. C, Cm wew.
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4.7.1.4 drzwi D5 - 1,7x2,4 m - bud. Cu wew.
4.7.1.5 drzwi D1 - 1,7x2,42 m - bud. Cu (wejścia do usług)
4.7.1.6 drzwi D3 - 1,1x2,4 - bud. Cu zew
4.7.1.7 drzwi D1 - 1,25x2,35 m - bud. K zew.
4.7.1.8 drzwi D1 - 1,4x2,4 m - bud. L i KG zew.
4.7.1.9 drzwi D2 - 1,4x2,4 m - bud. L wew.
4.7.2 ślusarka aluminiowa drzwiowa EI 30
4.7.2.1 drzwi D2 - 1,25x2,35 - bud. KG i K
4.7.2.2 drzwi D10 - 1,05x2,07 - bud. L
4.8 Bramy garażowe
4.8.1 brama garażowa 5x2,16 m
4.8.2 piloty do bramy
4.9 Wykończenie ścian i posadzek - okładziny
4.9.1 komunikacja - garaż
4.9.1.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.1.2 fugowanie
4.9.1.3 cokoły
4.9.2 komunikacja - parter
4.9.2.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.2.2 fugowanie
4.9.2.3 cokoły
4.9.2.4 płytki gresowe przy drzwiach do mieszkań (z fugowaniem)
4.9.3 komunikacja - 1 piętro
4.9.3.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.3.2 fugowanie
4.9.3.3 cokoły
4.9.3.4 płytki gresowe przy drzwiach do mieszkań (z fugowaniem)
4.9.4 komunikacja - 2 piętro
4.9.4.1 płytki gresowe - korytarze, biegi, spoczniki
4.9.4.2 fugowanie
4.9.4.3 cokoły
4.9.4.4 płytki gresowe przy drzwiachdo mieszkań (z fugowaniem)
4.9.5 pom. techniczne - garaż
4.9.5.1 gres techniczny posadzka
4.9.5.2 fugowanie
4.9.5.3 cokoły
4.9.6 pom. techniczne - parter
4.9.6.1 gres techniczny posadzka
4.9.6.2 płytki ścienne
4.9.6.3 fugowanie
4.9.6.4 cokół
4.9.7 pom. techniczne - 1 piętro
4.9.7.1 gres techniczny posadzka
4.9.7.2 fugowanie
4.9.7.3 cokoły
4.9.8 pom. techniczne - 2 piętro
4.9.8.1 gres techniczny posadzka
4.9.8.2 fugowanie
4.9.8.3 cokoły
4.9.9 pom. techniczne - kotłownia
4.9.9.1 gres techniczny posadzka
4.9.9.2 fugowanie
4.9.9.3 cokoły
4.10 Parapety wewnętrzne
4.10.1 parter
4.10.1.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.10.2 1 piętro
4.10.2.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.10.3 2 piętro
4.10.3.1 aglomarmur - szer. 0,26 m
4.11 Roboty malarskie
4.11.1 Roboty malarskie wewnętrzne - garaż
4.11.1.1 komunikacja
4.11.1.1.1 malowanie
4.11.1.2 pom. techniczne
4.11.1.2.1 malowanie techniczne
4.11.2 Roboty malarskie wewnętrzne - parter
4.11.2.1 lokale
4.11.2.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.2.2 komunikacja
4.11.2.2.1 malowanie na gotowo
4.11.2.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.2.3 pom. techniczne
4.11.2.3.1 malowanie techniczne
4.11.3 Roboty malarskie wewnętrzne - 1 piętro
4.11.3.1 lokale
4.11.3.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.3.2 komunikacja
4.11.3.2.1 malowanie na gotowo
4.11.3.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.3.3 pom. techniczne
4.11.3.3.1 malowanie techniczne
4.11.4 Roboty malarskie wewnętrzne - 2 piętro
4.11.4.1 lokale
4.11.4.1.1 malowanie jednokrotne
4.11.4.2 komunikacja
4.11.4.2.1 malowanie na gotowo
4.11.4.2.2 wykonczenie z malowaniem dociepleń korytarzy (na wełnie)
4.11.4.3 pom. techniczne
4.11.4.3.1 malowanie techniczne
4.11.5 Roboty malarskie wewnętrzne - kond. kotłowni
4.11.5.1 komunikacja
4.11.5.1.1 malowanie na gotowo
4.11.5.2 pom. techniczne
4.11.5.2.1 malowanie techniczne
4.12 Balustrady wewnętrzne
4.12.1 balustrady klatek schodowych
4.12.1.1 stal czarna malowana proszkowo + siatka
4.12.1.2 bramka antypaniczna
4.13 Windy, podnośniki, wykończenie szybów
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4.13.1 Winda 4 przystanki
4.13.1.1 630 kg, 1,1x1,4m
4.13.1.2 odbiory, udt, uruchomienie
4.13.1.3 malowanie szybu windowego
4.14 Wizualizacja i skrzynki na listy
4.14.1 wizualizacja budynków i terenu osiedla
4.14.1.1 wizualizacja budynków i osiedla
4.14.2 skrzynki na listy
4.14.2.1 skrzynki na listy
4.14.3 gabloty
4.14.3.1 gablota
4.15 Organizacja ruchu w garażu i wyposażenie
4.15.1 org. ruchu /pasy, oznakowanie, zabezp. ścian i słupów/
4.15.1.1 oznakowanie poziome garażu
4.15.1.2 oznakowanie pionowe garażu
4.15.2 wyposażenie garażu /gaśnice, koce gaśnicze/
4.15.2.1 wyposażenie p.poż
4.16 Sprzątanie
4.16.1 sprzątanie
5 Roboty wykończeniowe zewnętrzne
5.1 Elewacje
5.1.1 elewacja lekka-mokra - północna
5.1.1.1 przyklejenie styropianu
5.1.1.2 zatopienie siatki
5.1.1.3 wyprawa
5.1.1.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.1.5 parapety zewnętrzne
5.1.1.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.2 elewacja lekka-mokra - południowa
5.1.2.1 przyklejenie styropianu
5.1.2.2 zatopienie siatki
5.1.2.3 wyprawa
5.1.2.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.2.5 parapety zewnętrzne
5.1.2.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.3 elewacja lekka-mokra - wschodnia
5.1.3.1 przyklejenie styropianu
5.1.3.2 zatopienie siatki
5.1.3.3 wyprawa
5.1.3.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.3.5 parapety zewnętrzne
5.1.3.6 wygłuszenie rur spustowych
5.1.4 elewacja lekka-mokra - zachodnia
5.1.4.1 przyklejenie styropianu
5.1.4.2 zatopienie siatki
5.1.4.3 wyprawa
5.1.4.4 obróbki blacharskie (balkony, balustrady)
5.1.4.5 parapety zewnętrzne
5.1.4.6 wygłuszenie rur spustowych
5.2 Balustrady zewnętrzne
5.2.1 balustrady balkonowe - parter
5.2.1.1 marki
5.2.1.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.1.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.2 ekrany dzielące balkony - parter
5.2.2.1 marki
5.2.2.2 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.2.3 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,5 m
5.2.3 balustrady balkonowe - 1 piętro
5.2.3.1 marki
5.2.3.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.3.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.4 ekrany dzielące balkony - 1 piętro
5.2.4.1 marki
5.2.4.1 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.5 balustrady balkonowe - 2 piętro
5.2.5.1 marki
5.2.5.2 stalowe z wypełnieniem z siatki, ocynk + malowanie proszkowe
5.2.5.3 pochwyt 60x30 na balustradach pełnych
5.2.6 ekrany dzielące balkony - 2 piętro
5.2.6.1 marki
5.2.6.2 panele drewniane na konstrukcji stalowej wys. 2,4 m
5.2.7 kratki kominowe
5.2.7.1 kratki kominowe
5.3 Szlichty i izolacje
5.3.1 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja północna

5.3.2 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja północna

5.3.3
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja północna

5.3.4 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja południowa
5.3.5 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja południowa

5.3.6
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja południowa

5.3.7 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja wchodnia
5.3.8 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja wschodnia

5.3.9
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja wschodnia

5.3.10 szlichty zewnętrzne balkonów/tarasów - elewacja zachodnia
5.3.11 izolacja z papy tarasów/balkonów - elewacja zachodnia

5.3.12
Impregnacja/zabezpieczenie szlichty do czasu wykończenia przez użytkownika - 
elewacja zachodnia

6 Instalacje wewnętrzne
6.1 Instalacje wod.-kan. + instalacja gazu
6.1.1 Kondygnacja garażu
6.1.1.1 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
6.1.1.1.1 poziomy w garażach
6.1.1.1.2 Izolacja termiczna poziomów
6.1.1.2 instalacja hydrantowa
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6.1.1.2.1 Instalacja hydrantowa
6.1.1.2.2 Montaż szafek i zaworów hydrantowych
6.1.1.2.3 Dostawa i montaż zestawu hydroforowego
6.1.1.2.4 Rozruch zestawu hydroforowego
6.1.1.2.5 Próba szczelności
6.1.1.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
6.1.1.3.1 poziomy w garażach
6.1.1.4 Instalacja kanalizacji deszczowej
6.1.1.4.1 poziomy w garażach
6.1.1.4.2 Instalacja podposadzkowa w płycie fundamentowej
6.1.1.4.3 Separatory
6.1.2 Kondygnacje nadziemne
6.1.2.1 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
6.1.2.1.1 piony
6.1.2.1.2 Izolacja termiczna pionów
6.1.2.1.3 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (parter)
6.1.2.1.4 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (I pietro)
6.1.2.1.5 instalacja na klatkach, w mieszkaniach (II piętro)
6.1.2.1.6 dostawa i montaż wodomierzy, 
6.1.2.1.7 dostawa i montaż osprzętu
6.1.2.1.8 Montaż przejść p.poż.
6.1.2.1.9 Próba szczelności
6.1.2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
6.1.2.2.1 piony
6.1.2.2.2 Instalacja lokalowa (parter)
6.1.2.2.3 Instalacja lokalowa (I pietro)
6.1.2.2.4 Instalacja lokalowa (II piętro)
6.1.2.2.5 Rury wywiewne
6.1.2.3 Instalacja kanalizacji deszczowej
6.1.2.3.1 piony
6.1.2.3.2 Montaż wpustów dachowych
6.1.2.4 Instalacja gazowa
6.1.2.4.1 Instalacja gazowa (parter)
6.1.2.4.2 Instalacja gazowa (I piętro)
6.1.2.4.3 Instalacja gazowa (II piętro)
6.1.2.4.4 piony i poziomy w garażu
6.1.2.4.5 stelaże pod gazomierz

6.1.2.4.6
Włączenie do punktu redukcyjno - pomiarowego wraz z próbami szczelności i 
odbiorami

6.2 Instalacje C.O.
6.2.1 piony
6.2.2 Izolacja termiczna pionów
6.2.3 Instalacja lokalowa (parter)
6.2.4 Instalacja lokalowa (I pietro)
6.2.5 Instalacja lokalowa (II piętro)
6.2.6 Montaż grzejników (parter)
6.2.7 Montaż grzejników (1 piętro)
6.2.8 Montaż grzejników (2 piętro)
6.2.9 Montaż głowic termostatycznych
6.2.10 Montaż liczników ciepła
6.2.11 Montaż zaworów podpionowych i regulacyjnych
6.2.12 Próba szczelności
6.3 Kotłownia gazowa
6.3.1 Kotłownia - technologia, dostawa i montaż
6.3.2 próby, odbiory, dokumentacja powykonawcza
6.4 Instalacje elektryczne i teletechniczne
6.4.1 Instalacje w mieszkaniach

6.4.1.1
Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - parter (w budynku CU 
w usługach)

6.4.1.2 Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - I piętro
6.4.1.3 Wykonanie instalacji elektrycznej (pod tynk) w mieszkaniach - II piętro 

6.4.1.4
Wykonanie instalacji teletechnicznej (przed wylewką) w mieszkaniach (w budynku CU 
również w usługach)

6.4.1.5 Montaż tablic mieszkaniowych (w budynku CU również tablice TU)
6.4.1.6 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - parter 
6.4.1.7 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - I piętro 
6.4.1.8 Biały montaż w mieszkaniach (gniazda, włącazniki, dzwonek,) - II piętro
6.4.1.9 Pomiary instalacji w mieszkaniach, dokumentacja powykonawcza
6.4.2 Rozdzielnie
6.4.2.1 TL-P 
6.4.2.2 TL-1 
6.4.2.3 TL-2 
6.4.2.4 TG 
6.4.2.5 Tablice administracyjne (TA, TK, itd.)
6.4.3 Trasy kablowe
6.4.3.1 Trasy kablowe (korytka, drabinki, przusty i przejścia ppoż)
6.4.4 Wewnętrzne linie zasilające, okablowanie cześci wspólnych
6.4.4.1 WLZ ZK - TG
6.4.4.2 WLZ TG-TL 
6.4.4.3 WLZ TL-TM
6.4.4.4 WLZ do tablic administracyjnych

6.4.4.5
Oprzewodowanie gniazd, wypustów oświetleniowych i wypustów zasilających 230V i 
400V w budynku

6.4.5 Biały montaż (oprawy oświetleniowe, osprzęt)
6.4.5.1 Oprawy oświetleniowe
6.4.5.2 Osprzęt (gniazda, włączniki, czujki ruchu, wyłączniki ppoż, itp)
6.4.5.3 Ogrzewanie rur instalacji sanitarnej
6.4.5.4 System detekcji gazów 
6.4.5.5 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.6 Uziemienie, instalacja odgromowa
6.4.6.1 Uziom
6.4.6.2 Instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze
6.4.6.3 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza (budynek KG)
6.4.7 Instalacja oddymiania klatki schodowej
6.4.7.1 Okablowanie
6.4.7.2 Urządzenia
6.4.7.3 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.8 Instalacja domofonowa
6.4.8.1 Okablowanie w budynku
6.4.8.2 Okablowanie miedzy budynkami i do furtki wejsciowej oraz stacja bramowa
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6.4.8.3 Urządzenia w budynku
6.4.8.4 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza (budynek KG)
6.4.9 Instalacja telewizji zbiorczej satelitarnej
6.4.9.1 Okablowanie
6.4.9.2 Urządzenia
6.4.9.3 Zestaw anten
6.4.9.4 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.4.10 Sieć strukturalna (internet, telefon, TVK, światłowód)
6.4.10.1 Telwizja kablowa - przewód RG6
6.4.10.2 Internet, telefon - przewód 2x UTP 5kat
6.4.10.3 Światłowód jednomodowy dwuwłóknowy
6.4.10.4 GPD
6.4.10.5 Próby i testy, dokumentacja powykonawcza
6.5 Wentylacja mechaniczna
6.5.1 Wentylacja mechaniczna garażu, pom. Techn. 
6.5.1.1 kanały w pionach z klapami p.poż
6.5.1.2 kanały w garażu
6.5.1.3 Wentylatory bytowe garażu
6.5.1.4 Kratki, czerpnie, wyrzutnie
6.5.1.5 Pomiary i regulacja, rozruchy
6.5.2 Wentylacja pomieszczeń technicznych
6.5.2.1 Wentylacja przedsionków
6.5.2.2 Wentylacja separatorów
6.6 Wentylacja grawitacyjna
6.6.1 Wentylacja grawitaryjna zakończona nasadami kominowymi
6.7 Odwodnienia liniowe garażu i wjazdu do garażu
6.7.1 Korytka odwadniające garażu
6.8 Wentylacja mechaniczna
6.8.1 Wentylacja mechaniczna mieszkań
6.8.1.1 Kanały spiro z izolacją i klapami zwrotnymi
6.8.1.2 Kratki wentylacyjne
6.8.1.3 Wyrzutnie ścienne na kominach
6.8.1.4 Wentylatory kanałowe
6.5.1.5 Uruchomienie instalacji
6.8.2 Instalacja elektryczna do wentylacji mechanicznej (w tym maszty odgromowe)
6.8.2.1 Instalacja elektryczna do wentylacji mechanicznej (w tym maszty odgromowe)
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